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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع مالسلاو ةالصلا و نيملاعلا ٌبر هّلل دمحلا

 ةادهلا هلآ ىلع و دّمحم اندّيس نيلسرملا و هايبتألا فرشأ

 .نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللا و نيمايملا

 بتك نع بيبللا ينغم باتك لعج ةليوط تاونس ُذنم

 و ةّيملعلا تازوحلا يف ًايسارد أنتم ماشه نيإل بيراعألا
 و برعلا ةغلب ةقيمع ةفرعم هفّلؤمل ّنأل .كلذك لازيال

 ةبجعم ةّيملع ةرازغ و يبرعلا بدألاب ةلماش ةطاحإ
 .هدعاوقي

 دقف .عئارلا هبولسأب هرئاظن نيب نم اذه هباتكزاتمي و
 ةجهتب ةّيسامألا دعاوقلا و ىلاسملا عمجب هيف ٌمتها

 طابنتسإ نسم هنكمُت و بلاطلا دّهمُت ةّيقيقحت ةّيضرم
 ريثك و قيمعتلا يف سّقَنلا ليوط وهف ةّيوحنلا ماكحألا

 َحَتَق و رثنلا و رعشلا ٍتالضعُم َّحّضوأ ,قيقحتلا يف ستّقلا

 .بارعإلا لئاسم تالّفتم

 ,دارطتسإلا ريثك ,ةلمجلا دّهعُم هّنإ ثيحو

 دعب اّلِإ انرصع ءانبأل اينغم ينغملا نكي ملف .بولسألاٌديرف

 و هداَوُرل هقئاقد ىلإ لوصولا لهسي ىّتح نايبلا و حاضيإلا



 بيبللا ىتغم نم عبارلا بابلا ع ؟

 ٍنايبي يناسارخلا ىفطصم يعاسلا خألا ةّمهملا هذهب ماق دق

 نم ًامسق تعجار دقف .ُلخُم زاجيإ الو ٌلمُم بانطإ الب لهس
 .ةّيساردلا ةلحرملا هذه باّلطل ًاعفان ًايفاو هتدجوف هتاقيلت

 ًانوع باتكلا لعجي نأ وجرأو ٌدمتسأ ىلاعت هللا نمو

 .نيملاعلا ٌبر هّلل دمحلاو هيدراول ًايِوَرًاعرشم و هيباطل

 ىدهلام لع داوج دّمحم
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 :كلذ نمف

 ربخلا نم أدتبملا هب ُفَرعُيام
 :لئاسم ثالث يف نيمسإلا نم مّدقملا ةيئادتبإب مكحلا بجي
 :وحن تفلتخإ وأ «انُير ُهْلا» :وحت 'امهتبتر تراست . نيتف رعمان وكي نأ :اهادحإ

 و أدتبم امهنم ّلك ريدقت زوجي :ليق و .روهشملا وه اذه .«ٌديز ٌلضافلا و .' ٌلضانفلا ٌديز»

 .«ديز مئاقلا» :وحن مّدقت نإو ٌربخ ٌقتشملا ':ليقو ."ًاقلطم اربخ

 دنع مولعملا وه ناكوأ .لاثملا يف ديزك ف رعأ ناكام أدتبملا ّنأ قيقحتلا و

 و ةراشإلا مسالا) تامهبملا ؟ .مّلعلا ؟ .[بئاغلا حن بطاخملا حث مّنكتملا) ريمضلا ١ :ةدّدعتم بتارم ىلع فراعملا نإ ١

 ةدراوم ىلع ةيبنتلا يغيني انهو .«لأهي فّرعملا؟ .تالوصوملا

 .نيلوقلا دحأ وه هانركذ ام و هسكعوأ ةبترلا ىف ملعلا ىلع ريمضلا ميدقت ىف نويوحنلا فلتخإ فلا

 .ملعلا ةبتر ىف هّنِإف ريمضلا ىلإ فاضملا الإ .هيلإ فاضملا ةبتر ىف ةفاضإلاب فؤعملا_ب
 .ريمضلا مكح ىق اناكفّرعملا ردعملاب نيتلوؤملا «ٌنأه و «نأ»-ج

 .لكلا نع ةرخأتم مهدنع هتبترف مهضعب دنع فراعملا ماسق“ نم ئدانملا_د

 .ةيلوصوملل وأ فيرعتلل ماللا تناك اوس اهتبتر تفلتخإ

 .الوأ أقئمشم اههدحأ ناك ٌءاوس وال وأ فيرعتلا يف امهتبتر تواست ةاوس يأ :؟

 بحاص هّرو ,ةفص هّنأل بوسنملا وه قتشملاف دنسملا وه ربخلاو هيلإ دنسملاوه أدتيملا ني أتيتحم يزارلل لوفلا اذه .؟

 ,مسإلا ذهب ىكسي ةفصلا هذه بحاص :يأ ةفدصلاب لؤوت دماجلاو ةدرجم تاذلاب لوؤت ةفصنا ّنأب صيخنتلا



 بيبللا يتفم نم عيارلا بابلا # 4

 ةبسنلا لهج و امهملع نإذ .«ُئاقلا ٌديز» :لوقتف «؟ئاقلا نم» :لوقي نأك بطاخملا

 ١.أدتبملا مدقملاف

 « ينم ْلَضْنأ كنم ٌلَضفأ» وحن امهب ءادتبإلل نيتحلاص نيت ركن انوكي نأ :ةيناشلا
 اّمأ و «ةئاقلا ٌديز»دك ةفرعملا وه ُلَوَأْلا و ًاريكدت و ًافيرعت نيفلتخم انوكي نأ :ةئلاثلا

 و كبوت ٌرْخ» وحن ًاقافّتإ ٌدبخ وهف هب ءادتبإلا غّوسي ام هل نكي مل نإف ةركنلا وه ناك نإ
 .روهمجلا دنع كلذكف ٌغَوسم هل ناك نإ و «ىكتاخ ٌبهذ

 رد «هللا انيسح»و «ٌديز كنم هيخ» و «كّلام مك» :وحن أ دتبملا هلعجيف هيوبيس اًمأ و

 امهنم ٌضخألا َرْخأت نيتفرعمب ناهيبش امهّنَأ و ,ريخأتلا و ميدقتلا مدع لصألا ّنأ ههجو

 امإ لك يفو .نيفنتخم وأ نيلوهجم وأ نيمولعم انوكي نأ ام امهّنأ قيقحتلاو :لوقي نأ فّصملا ىلع ناك :يقوسدلا لاق ١.
 نإو .رخأت وأ مدقت أدتبملا وهف فرعأ امهدحأ ناك نإف ًالهجوأ ًملعايو است نإق حس روصلاف ؛ال وأ فيرعتلا يف ايواست نأ

 ناكو رأت وأ مدقت أدتبملا وه أمولعم ناك مف لهجلاو ملعلا يف افالتخأ نإ و أدتبملا وه مدقملاف فرعأ اخجل نكيمل

 .ٌروصق هيف هركذام أل ءالوأ فرعأ

 لدي أرمأ ناك ل أيرابتعاو ًايلعج أرمأ نوكتال فراعملا ةبتر نأل هن قيقحت ال لب هل ئودجال فنصملل ثحبلا اذه :لوقأ

 نوكي ًالثم كذهدف سكعلا ىنعو أليلق هانفرع نإ ةلذه» نم فرعأ نوكي أريثكانفرعو هانملع نأ لانم «ديزالف .لاحلا هيلع
 دقو هنم فرعأ ملعلا نوكيدق هّنأ قحلاق .ًقلطم ةراشإلا مسإلا نم فرعأ ملْلا :لوقن نأ انيلع سيل نذإ .«ديز نم فرعأ

 صخيشلا ةفرعم نأ و لقملا ةهيدبب فراعملا لك نم فرعأ هّنأل هدحو ماكتملا ريمض ئوس فراعملا مومع يف اذكو نوكيال

 ناك فراعملا بتر نأب انيلع لكشيدف كدب فرع دْقَف هسفن ٌفِرَع نمو :ىلاعت هثلا لاق تح هريذل هتقرمد نه رثكأ هسفنا

 اذه :لوقنف .ةيلقع ثحابم منعلا اذه يف دري الف برعلا لامعتسا ةفرعمل دعارق وحنلاو ؛برعلا عيفو ببسب أيرابتعإ ًرمأ

 نحن :نولوقي مث ءاذكف نكي مل نإو اذكف فرعأ ناك نإ أدتبملا نإ :نولوقي ميرسفنأب نييوحنلا ّنأل رودلا مزاتسي لامعتسالا
 تالماعملا هذه اوبسنف «ىرخأ ةلماعم هريغ عمو ةلماعم فرعألا عم مامي (مجيسفلاهارآ ,ىلعوحنلا ينعي) برعلا ةفل يف ئرن

 و أدتبملا :لوقن نذإ .أاحّرصم أرود لالدتسإلا اذه يف نأ ئرث دقف .تالماعملا هذه نولماعي مهيسفناب مهنأ لاحلاو برعلاب

 لمحل ئودجال هكأل اربخ لوهجملاو أدتيم مولعملا لعجأف ًالوههجم يناثلاو ًمولعم 'مهدحأ ناك نإف نيتفرعم انوكي نإربخلا
 نأ نسحألا ّنكل .ًربخ يناثلا و أدتبم لعجأف تنش امهيبأف نيلوهجم وأ نيمولعم انوكي نإو ؛بلاغ لوهجملا ىلع مولعملا
 .دنسملا هيلع لمحي يك أمّدقم نوكي نأ هيلإ دنسملا يف لصألا نأل أربخ يناثلاو أدتبم مدقملا لعجت

 .رورجملاو راجلا يف امهلمع مهصضصخمو .؟



 4 دع ربخلا نم أدتبملا هب فَرعُي ام

 ةيئادتبإل دهشي و ,نيليلدلل ًالامعإ نيهجولا زاوج يدنع هجّي و «ّتنَأ ٌلِضاَفلا» :وحن

 يذلسل سانلل َعِضُْو تيب وأ ّنِإ» م« .لفنل)' «ُهَّللا َبسَح ّنإف» ىلاعت هلوق ةركنلا

 ال ءابلا و «ديز ىبسحب» مهلوق و «ٌديز ا 7 مهلوق و (4 .نارمع لإ 4ةكِبب

 ".باجيإلا يف ربخلا يف لخدت
 لخدف .«كئجاح ام» لصألا و .عفرلاب ”كّتجاح تاج امد :مهل وق اهتّيربخل و

 ماهفتسإلا يف لمعي ال ذإ ' لدي مل ريدقتا اذهالول و ًدتبم ةفرعملا ريدقت دعب" خسانلا

 ّمُث ,كُتجاح يه ٍةجاح ّيأ ىنعمب «كّتجاح يه ام» ٌلصألاف ”َبَصَت نم امأ و ,هلبق ام

 00 نأ هريظن و .هيف رثتساف ريمضلا ىلع خسانلا لخد

 ناك ٌديز» :لوقتف «ناك» هيلع َلْخدُت نأ ٍذئنيح كل زوجيف ؛ ”ًاعبات ال و ًالصف ال ًايناثًادتبم

 .«لضافلا

 و*«ٌفسوي وبأ ٌةفيلح وبأ» :وحن يف رّشؤملا ةيئادتبإب مكحلا بجيو

 نم هّنأل ةغّوسم ةركن «بسحاا نأ ملعاو مدعب ام يف لوقت اذكو أدتبم ناكام الإ اهب بصنيال و «نألاب ةركدلا بصنت ١.

 .طقف صحخي لي ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاب فرعي الف ماهيإلا يف ةلغؤتملا ءامسألا

 .شفخألا افالخ ؟

 .ركؤم أدنبم «كتجاح»و مّدَقم ٌربخ ةركن 6م 7

 .رّكؤم أدتبم ةكتجاح»و مدقم بخ تامه ٍذئنيح و ةصقانلا لاعفألا نم نأكف «راص» عم, هّنأل «تءاج» :يأ .؟

 ىلع لخدي امّنِإ لخد اذإ خسانلا ناكل ربتغلاوه «ىكتجاح»و ًامّدقم أدتبم «ام» لعج ول هّنأل مالكلا يف ًالرصأ «خسانلا# يأ ه

 لطاب وه و اهيف لمع مايفتسإلا ةادأ لبق ام نوكي نأ مزليف كام» وه و أدتبملا
 مسإ ّنأل ناك ميسإ هسقن «ام» نوكي الف «ام» ىلإ دوعي رتتسم ويم همساو «ناكال أربخ ناكف «كتجاح» ٍبْضْن :يأ *

 .اهيلع مّدقي ال خساونلا

 نأ ىلاعن هللا ءاش نإ كل تبثن نحن و .هياع «ناك» لوخد زوجي ةيئادتبإلا هجو ىلع نكل ةثالثلا هجوألا زوجي :يأ ؛
 يتأيبس امك رهاظنا رمضملا ديكأت هدنع زوجي هّنأ هترابع نو حيف اضيأ هبرعلا ةغل يف لصقلا ريمضب ىقسم ؛ يش نوكُيال
 .ىلاعت هللا ماش نإ هحرش

 لعجي نأ يفيثيف هبحاصو هذيملت فسويوبأ و روهشملا يفنحلا يهذم بحاص تباثلا نيإ نامعنلا وه ةقينحابأ نأل



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا دعا

 ادمابألا لاجرلا ُءانبأ نموت انئانبر [انئانبأ وتب انوتيل
 ”سوكعملا هيبشتلا نم هْنَأ ىلع ًٌءانب أدتبم لوألا رّدقت نأ فْعضُيو :ىنعملل ًايعر

 ,ةغلابملا ماقملا يضتقي نأ الإ مهلا "لوصألل ٌفلاخم و .عوقولا ردان كلذ ّنأل .ةغلابملل
 ملعأ هلاو

 .سكعلابال ةفينح يبأب هبشيل أدتبم فسويوبأ

 دعابألا لاجرلا ءانبأ مه َنُهنيِب إف اننانب أ انونب مه انءانبأ دالوأ نأ ىنعملاو قدزرفلا ىلإ بوسنم تيبلا ١
 ةعادجش نوكي ىتح ٍديز ةعاجش يف غلابتل «ةيز دسألاه :ىلوقك .رمأ يف غلاب اهبَشم هب هقدشملا لعج يذلا هيبشتلاوهو

 .هب ًاهيبش دسألا

 اهيف رظني يذلا و ةفلابملل اهيف رظنيال و دارملا ىنعملا ةكص ديفي امل اهيبف رظني امّنإوحنلا لوصأ ّنأل وحنلا لوصأ يأ
 .ينامملا ملع لوصأ وه مث



 ربخلا نم مسإلا هب ُفَرعُي ام

 :تالاح ثالث امهل ّنأ ملعإ

 مولعملاف رَّخَآلا نود امهدحأ ملعي بطاخملا ناك نإف ,نيتفرعم انوكي نأ :اهادحإ

 ,ورمعل هّنْوْحَأ لهج و ًاديز ملع نمل «ورمع اخأ ٌديز ناك» لاقيف دبخلا ٌلوهجملا و ٌمسإلا
 و امهملعي ناك نإ و ٌديز همسإ ّنأ لهجي و ٍررمعل ًاخأ ملعي نمل «ًاديز ورمع وخأ ناك» و
 لوقتف .مسإلا هلعج راتخملاف 'فرعأ امهدحأ ناك نإف رخآلا ىلإ امهدحأ باستنإ لهجي

 و .هبلقب امهنم الك فرعف .مئاق لجري عمسو ديزي عيس دق ناك نمل «ٌئاقلا ٌديز ناك»

 فرعأ امهدحأ نكي مل نإو . «أديز هئاقلا ناكد ًاليلق زوجي ,رخآلا وه امهدحأ نأ ملعي مل

 ةبترلا يفلتخم نم ىنثتسُي و «أديز ورمع وخأ ناكو ,ررمع اخأ ٌديز ناك» وحن ُديَخُم تنأف

 ناك و ؛ىاخأ اذه ناك» لاقيف .هبلصّتملا هيبنتلا ن اكمل ” ةيمسإلل ني نّيعتي هّنإف أ «اذه» وحن

 هيبنتلا ٌلْخدُت و 'أدتبملا هلعجت نأ أدتبملا باب يف حصفألا ّنإف ريمضلا عمالإ «ًاديز اذه

 ,لماعلاب لصّتم ريمضلا ّنأل ,خسانلا باب يف كلذ ىّتأتيال و «1ذ انأ اه» لوقتف هيلع

 ءانه اضيأ دري فراعملا بتر يف !:هالك.١

 . -و ناتاه بالؤه وحن هيبنتلا ةانأب نق ةراشإ مسإ لك: يأ
 رمأ همدعو ريدقتلا ّنأ كيلع ئفخي ال .هتيردص ققحتيل امسإ نوكي نأ قحتسيف مالكلا ردص هل هيبنتلا فرح أل

 طفلا عم ةيترلا داحتإ عل :لاقي نأ ال مهلا .ةبترلا ىف ريدقتلا موزل فلا ىف ريدقنلا موزن نب مزليال اذلو مالكلا ىف ىظقا
 .لقأتف .نئعتم هال انسخ تناك ةراشإلا مسالا ةيمسإ اذه لع .امهفلاخت ني نسحأ

 .هيلع هيبنالا لخدت و أدتبم ريمضلا لعجت :يأ .#



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا دع

 .«انأ اذه» أدتبملا باب يف ًاليلق عمّ هّنَأ ىلع هيلع هيبنتلا لوخد ىّتأتيالف

 ال هّنأل ,ريمضلا مكحب فّرعُم ردصمب ' نيترّدقملا «َّنأ»و ,«نأ»ل اومكح مهّنأ ملعأو

 «اولاق نأ اَّلِإ مهتّجح ناك ام» ةعبسسلا تأرق اذهلف .' كلذك ريمضلا ّنأ امك فصوي

 رابخإلا فعضك فيعض عفرلا و م«.لمتل) «اولاق نأ اَّلِإ هموق باوج ناك امف إل (؟ةيثاجلا)
 ".فيرعتلا يف هّنود اًمع ريمضلاب

 تنأف اهنع رابخإلل غّوسم امهنم ّلكل ناك نإف .نيتركن انركي نأ :ةيناثلا ةلاحلا
 «ورمع نم ًاّرش ٍديز نم ٌريخ ناك» لوقتف .ربخلا هلعجت امو مسإلا امهنم هلعجت اميف رّيخم
 .«ةارما ٍديز نم ُديخ ناك» وحن مسإلا اهتلعج طقف امهادحال غّوسملا ناك نإ و ' سكعت وأ

 وحدن .ربخلا ةركنلا و مسإلا ةفرعملا لعجتف ,نيفلتخم انوكي نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 :هلوقك ةرورضلا يف اّْلِإ سكعيال و «ًمئاق ٌديز ناك»

 .نيتلؤوملا :يأ.١

 :مهنلدأ يف عجرن .اهفالخ تيئُث نحن و .رظن هيف ««هب فصويال و فصويال ريمضلا» :نييوحنلا لوق .؟

 بره لثمب اذه كرو (اغ صوحتلا يف لمجلا) .تعنلا نع ئنغتسإ دقف فرعي نأ دعب الإ رمضيال مسإلا نأل :يجاجإلا لاق
 .مهبم ةركن وه و لجرلا ىلإ دوعي ءاهتاف «نآرقلا أرقي هيبأ و نجر

 و هركذ مذقن رهاظ ىلإ نيفرح وأ دحاو فرحب ةراشإ هنأل لؤألا اهأ .قلطم هب تعني الو ريمضلا تعنيال :يطويسلا لاق
 سابلإال ةقرعم دعبالإ رامضإالو صيصخت وأ حاضيإ لمصألا يف تعنلا َّنأل وءمّدتملا رهاظلا هيلإ راشملا لب تعنتال ةراشإلا

 طارتشإ مقت و فراعملا فرعأ هّنأل و هتوعنم ىلإ دوعي ٌرامض] هيق روصتي الف هب لؤؤمال و قتسشمب سيل هئألف يناثلا امو .اهيف
 .يتنإ فرعأ تعنلا نوكي نأ
 ال ةفرعم دعب الإ رامضإال و ..تعنلا ىأل» هلوق اَمأ و .هيلُ ةراشإ ال هركذ مّقت ام سفن ريمسضلا أب ّدر «ةراشإ هنألفا هلوق ام

 ْنِإف «هيبأو براضلاب تررما لشمب3ر 0هب لؤمالو قتشمب سيل هلالف» هلوق امأو .«هببأ و لجر ُبْر» لثمب در اهيف سابلإ

 فرعأ هّنأل» هلوق اَمأ و ءرخأ ءايشأ وأ اهعجارم رابتعإب اَمإ رئامفلا ليوأت نكمي نذإ رهاظ وه امك «براضلا# ب لؤؤي ءاهلا

 .ًالدب نوكي دق هّنأ امك هب فصوي دق ريمضلا نأ كل تكبنف يضاملا ثحبملا ةيشاح يف هاندروأ امي كر «فراعملا

 هدريغ نع «نأ»و «نأ# ب رابخإلا نسحي ال فرعألا نع فرعألا ريغب رابخإلا نسحيال امكف .'

 .«ديز نم ًأريخ ورمع نم رش ناك الثم لوقتف .؟



 ١1 6 ربخلا نم مسإلا هب فّرعُي ام

 اعادولا كنم ٌفقوم ُكَّيالو ًاابض اي ٍقُرفتلا لبق يفق
 :هلوقو

 مام و لسع اهجازم ُنوكي [ سأر تيب نم ةئيبسخ َّنأك|
 عام دس

 و «نكت» ثينأتب (+/هارعش) «هّملعي نأ ٌةيآ مهل نكت مل وأ رماع نبإ ةءارق اَمُأ و
 ّلدب «هملعي نأ» و .اهلعاف «ةيآ»و اهب ةقّلعتم ماللاف ةَمات «نكت» ترّدق نإف .«ةيآ» عفر

 و .ةّصقلا ريمض اهمساف ٌةصقان اهترّدق نإ و ,هملعي نأ يه :يأ فوذحمل ربخوأ .أةيآ نم
 و ءاهربخ «مهل»و اهمسإ «ةيآ» وأ ؛ «ناكد ربخ ةلمجلا و ,هربخ «ةيآ» و أدتبم « هملعي نأ»
 «هملعي نأ»و اهمسإ «ةيآ» نوك جاّجزلا زيوجت اًمأ و ءفوذحمل دبخ وأ ّلدب «هملعي نأ»

 .«مهلدب ٌتصّصخت دق ةركنلا َّنأب" هل َرِدُمعأ و .انركذ امل هوّدرق اهربخ

 امكف حاضيإلا لدبلا ةدئاف نأ ىرتس كنف ةفصلا يف اذكو :لوقأ .ريكدتلاو فيرعتلا يف امهقفاوت لدبلا يف مزلي ال هّأل ١.

 ديفت سكعلاب و ةفرعملا فوصوملا نم ةركنلا ةفصلا اضيأق جاضيإلا ديفي ةركنلا نم ةفرعملاو ةفرعملا نم ةركنلا لدبلا نأ

 ,حاضيإلا

 لكشي ال لاحلا يذ ىلع هميدقت لجأل و «ةيآ» نم مدقم لاح فوذحمب قلتم «مهل» نأ راذنعإلا .جاجزلل :يأ .؟

 .ةيألا هذه يف فئصملا هلاق ام لكّدر راذتعإل' اذهبو هريكنتب





 لوعفملا نم لعافلا هب ُفَرعُيام
 .ًامات ًامسإ رخآلا و 'ًاصقان ًامسإ امهدحأ ناك اذإ هبتشي ام رثكأ و

 مّلكتسلا ٌريمض ًاعوفرم ناك نإ ٌماتلا عضوم ىف لعجت نأ كلذ ةفرعم قيرط و
 و لقعلا يف هانعمب ًامسإ صقانلا نم لدبي و .بوصنملا هَريمض ابوصنم ناك نإ و .حوفرملا
 زوجي الف ؛ ةدساف ىهف الإ .هلبق ةحيحص ىهف ' كلذ دعب ةلأسملا تّحص نإذ ؛ همدع

 «ّبوثلا ٌتِيَجعَأ» زوجيال هنأل لقعي ام ىلع «ام» تعقوأ نإ "«ٌؤرمع هِرَك ام ٌديز ٌبَجعأ»

 *لقعي نم عاونأ ىلع «ام» تعقوأ نإف «ُبوثلا ىنبجعأ» زوجي هّنأل ”بصنلا زوجي و

 زاج «يذلا» وأ «نم» ٌصقانلا ٌمسإلا ناك نإ و «ةءاسنلا ٌتبجعأ» زوجي ِهّنأل ناج

 .ًاضيأ ناهجولا

 عورف

 ناكام انه هيذارملا ماثلاو .ةغصلا ىلإ ىئاثلاو ةلصلا ىلإ لوألا ةجاحيل فوصوملا مسالا وأ لوصوملا مسإلا صقانلاب ديري ١.

 .مهليثمت نح رتابتملاوه امك لقعي نمل

 .روكذملا لعجلا لبق :يأ ةلبق ةحيحص يهف :هلوق و روكذملا لعجلا دعب يأ .؟

 ردقي ال لوقعلا يوذ ريغ نأ يهيدبلا نمف لقعي ال ام ىلع لدي يتلاام لدب «بوثلا»و «ديزه لدب مّلكتملا ريمض لعجف
 .ٌصخش هيجعُي نأ

 .ًاصخش بجعُي لوقعلا يوذ ريغ نأ نكمي هّنأل الومذم «ديزه نوكي نأ زوجيف .ؤرمع هرك ام أديز بجعأ :يأ .*

 .نقاعلا يف لمعتست لقاعلا ريغ يف لمعتست امك «ام» نأل كلذ ه

 .«ءاسنلا ينبَجعأ» لوقت نأ حصي هّنأل بصنلا زوجي امك عفرلا زاج ع



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بايلا د ١5

 الو «دفسلا ىنّتَكمأ» لوقت ىّنأل رفاسملا بصنب «ئفسلا َرفاسملا َنَكَمُأ» لوقت

 «جورخلا نم ٌديز ةركام»و «جورخلا ىلإ ًاديز اعّد ام» لوقت و '«رفسلا ٌتنكمأ» لوقت

 و ًالعاف ةيناثلا يف هعفرب و .ًرتتسم «ام» ريمض لعافلا و ًالوعفم لوألا يف ديز بصنب
 و «هنم ٌتهركام» و ' «جورخلا ىلإ يناعّد امد لوقت كّنأل ًاقوذحم «ام» ريمض لوعفملا

 لوقت و «جورخلا نم ةرّك» و «جورخلا ىلإ بوثلا ٌتوعد» زوجيال هّنأل ”سكعلا عنتمي
 تلقسف «أرمع» تمّدق نإف "ريغ ال نيرشعلا عفرب «أرانيد ٌنورشع ٍررمع قزر يف َديز»
 نم ٍلاخ ٌلعفلاف عفرلا ىلعو ثهبصن و نيرشعلا عفر زاج «نورشع هقزر يف ديز ٌورمع»
 لجأل رورجملا و راجلا ركذ بجي و .”ٌعومجملا و ىّنثملا عم هديحوت بجيف ؛ ريمضلا
 و ةينثتلا يف زربيف ,ريمضلل ' لّمحتم لعفلاف بصنلا ىلع و أدتبملا ىلإ عجارلا ريمضلا
 /.رورجملا و راجلا ركذ بجي ال و ؛عمجلا

 .«ةنكم اذ ٌرفسلا ٌتِرْيَصض) كلوقل ىنعم ال إ ١

 .امهيلك يف «جورخلال لدب بئاغلا ريمستلا و يناثلاو لوألا يف ةديز» لدب ملكتملا ريمض لعجي .'

 .« يش نع ًاهراكوأ ًاوٌعدم نوكي نأ هيلع سيل لقعيال ام نأل ؟

 نإ أظفل عطقي نأ زوجي و ىنعملا يف ةفاضإلا ُمزالم مس :ةريغ» ةملك يف بانكلا اذه نم لوألا بابلا يف فكصملا لاق

 .نحللا اذه انه لمعتسي هنأ ىرت تنأو .ُنحل «ريغال» مهلوق و «سيل» ةملك اهيلع تمادقت و ىنعملا مهُف

 .«ديزتا أيناث الوعغم هنوك ىلع هبصن و لعافلا نع ابئان هنوك ىلع هعفر

 .لعفلا يف ريمض الف رهاظ لعافلا نع بئانلا أل دع

 .اعومججم وأ ىلثم هريمض عجرم ناك اذإ عمجيو لعفلا ىتليف ورمع ىلإ دوعت يتلا «وه» يأ.

 سيئو ني دئاعاذ ةلمجلا ناكف ركذاذإ امأ .رورجملاو رجلا ركذ مزلي الف ةّيربخلا ةلمجلا داع ناك لعافلا نع بئانلا أل
4 



 لدبلا و نايبلا فطع هيف قرتفاام
 :رومأةينامث كلذو

 تعنلا ريظن دماوجلا ىف هّنأل ,رمضمل ًاعباتال و ارمضم نوكيال فطعلا ّنأ :اهدحأ

 ءاهلل ًانايب نوكي نأ (00.ةدم) هللا اودبعأ نأ » يف يرشخمزلا ةزاجإ اّمأ و 'ّقتشملا يف

 ريمضلا تعني نأ ىئاسكلا زاجأ معن .' هدر ىضم دقف «هب ىنّترمأ ام اَلإ9 ىلاعت هلوق نم

 وحن و 0:ةرقب)" «ميحرلا ٌنمحرلا وهالإ هلِإ الا :وحن لؤألاف .مّحرت وأ ٌمذوأ حدم تعنب
0 0 000 

 يفوئرلا هيلع َّلَص َمُهَّللا» مهلوق و مدءايس) «بويغلا ماَلَع قحلاب ُفِذَتُي يتر ّنِإ لق
 :هلوق وحن ثلاثلا و «ثيبخلا هب ٌتررم» وحن ىناثلا و ”«ميحرلا

 .ًاضيأ اذه رق هب فصوي و فصوي ريمضلا نأ يناثنا ثحبملا ةيشاح يف كل انتبثأ دق نحن ١.

 نأ هليصفت و 6ةتكنلا هذه نع الوهن كلذ زاجأف يرشخمزلا مهو و» :ةرسفملا «نأ» باي يف فئصملا لوق يف
 فطع «مكبر و ير هللا اودبعأ نأ هب ينترمأ ام لإ مهل ُثلق امه ةيأ يف «هقلااودبعأ نأإط نوكي نأ زيجي يرشخمزلا

 نإ هنم أنظ كلذ عنمف يرشخمزلا مهو و «هب» يف ءاهلا نم الدب رذقي نأ خصي :فلصملا لاق و ؟هب» ىف ءاهلا نم نايب
 يعنام الذ ًاّسح دوجوم دئاعلاو دئاعالب ةلصلا ىقبتف طقاسلا ةّوق يف هنم لدبملا

 .تعئال ىلدب «نمحرلا» نأ نلاعت هفا ءاش نإ يتأيس و يئاسكلا معز يف حدملا ىلع ريمضلا نم ةفص «ميحرلا»*

 ًالعاف «بويغلا مالع» نوكي نأ يهيدبلا نم هّنأل افقلا نم لكأك اذه و ؟فّةقيا يف رتتسملا «وهالل تعن ةبويذلا مآلعد .؟

 .هانعمب أدتبملا راركت وه ةيربخلا ةلمجلا دئاع و همفذقيال

 .حدملا ةهج ىلع «ىلع»ب رورجملا ءاهلث ةفص «فوئرلا» ه



 بيبللا ىنغم نم عيارلا بابلأ 6 18

 'اسئابلا ماني نأ هلت الف [ًاسزاوك ىرقرقب ٌثحبسأ د
 تيبلا» ّنِإ :«ةصام) «مارحلا َتيبلا ةبعكلا هللا ٌلَعَجط يف يرشخمزلا لاق و

 ال اذه ىلعف .أ حيضوتلا ةهج ىلعال ,ةفصلا يف امك حدملا ةهج ىلع نايب فطع «مارحلا

 ." يئاسكلا لوق ىلع نايبلا فطع يف كلذ لثم عنتمب

 اه» «..ميرم)" «لوقي ام هنن و» وحن قافّثإلاب رمضملل ًاعبات نوكيف لدبلا اَمُأ و
 نأ 9 نوك زيوجت نم يرشخمزل ١! عنتمإ امّنِإ و مس.فيكلا“ 4 هّركذأ نأ ٌناطيشلا اّلِإ هيناسنأ

 ىضم دقو ,لوصوملا دئاعب ٌلخي كلن هم موت «هب» يف ءاهلا نم الدب «ةّللااودبعا

 .هّدر

 رهاظل وأ «هايإ هٌميأروك رمضسل ًاعبات ًارمضم ٌلدبلا نوكي نأ نويوحنلا زاجأ و .
 يف“ باوصلا ّنِإ و .غمسُي مل يناثلا ّنِإ :لاقف كلام نبإ مهفلاخ و ههاَيإ ًاديز ٌثيأردك
 .«ّتنَأ ٌتمق»يف امك ديكون نإ نييفوكلا لوق لوألا

 :يرشخمزلا لوق اَمأ و ,هريكنت و هفيرعت يف ' هّعوبتم ُفلاخُي ال نايبلا ّنأ :يناشلا

 نللعُق نزو ىلع نيقاقب ُئرَقرَق و ,ماني نأ شسئابلا ملم ال يأ «دْمّلت» يف ءاجلل ةفص يذلا «اسثابلا» هلوق يف دهاشلا ١.

 .هعضوم يأ هسانك يف لخدي يبظلاوه و «سناك» عمج سناوكلاو ٌعضوم

 .حيضوتلا نع ءرمإ ّلك ينغي ةبعكلا ةروبش ّنأل

 امك مكرت وأ مذوأ حدمل نايبلا فطع داريإ عنتمي ال يرشخمزلا لوق ىلعف محرت وأ مذ وأ جدمل ريمضلا تعني دق هنأ نم ؟
 .ريمضلا تعث يف يئاسكلا كلذ لمف

 .«هثرنال يف ءاهلا نم لدب ةلوصوملا «ام» .؟

 .0ةيئاستأل) يف ءاهلا نم الدب نوكتف ردصملاب لّوؤي همركذأ نادف ه

 داريا مزلي الف ديكاتلل امإو حيضوتلل نوكي اّمإ لدبلا نأل لدب ديكات ّنك:لوقأ .ماشح نيإ بأد نم وهو ةنيبالب ئوعد اذه دع

 .مالكلا يف ديكوتلاب يسم دئاز ءيش

 نايبئا فطعف ريكذتلاو فيرعتلا يف هعوبتم فلاتغي ال ثعنلا نأ امكف دماوجلا يف تءنلاك نايبلا فطع نأ مهليلد و ./

 .نايبلا فطع يف أضيأ ةلأسملا هذه در تمنلا يف كلذ فالخ ىل انتبثأ ىتمو كثذك



 19 د لدبلا و نايبلا فطع هيف قرتفا ام

 امّنِإ9 يف لاق اذكو ,ٌوهسف (18.نارمعلا) ١ «ٌثانيِب ٌثايآ 9 ىلع ٌفطع «ميهاربإ ٌماقمإ» ّنإ

 فلتخي ال و «ةدحاو ظ ىلع فطع «اوموقت نأ » ّنِإ (م.ابس) «اوموقت نأ ٍةدحأوب مكظعَأ
 وحن و (5-0؟.ئروش) 4وّللا طارص ميقتسم ٍطارص ىلإ وحن .لدبلا يف كلذ زاوج يف
 1٠-06. قلعلا' 4 ةبذاك ةيصان ةيصانلاب»

 ٍلسرلل ٌليِق دق ام اَّلِإ كل ُلاَُي ام» وحن لدبلا فالخب ."ًةلمج نوكيال هّنأ :ثلاثلا

 ىوجننلا اوُّرسأ و وحن و ممتلشن) ' «ويلأ باقع وذ و ٍةرفغم وذل كر نإ كلبق نم
 وبأ ًاديز ٌثفرع» يف لاوقألا ٌحصأ وهو ؟هابنألا“ « مكلثم يشب الإ اذه له اوملظ نيذلا

 :لاق و .« وه نم

 !ةٌربصت تسل مآ نيبلا موي ٌربصتأ ملكي ورمصع مآ يِنْئَلَمَدأ دفل

 اوعبّتإ َنيلسرُملا اوعبثإ» وحن .'لدبلا فالخب *ةلمجل ًاعبات نوكي ال هنأ :عبارلا

 .4-ميهاربإ مافم ٌتانتب ُتايأ هيف .نيملاعلل ئدهو أكرابم كَ يذلَل سانلل َعِضْو ٍتيب َلْوأ نه ةيألا مامت ١.
 و لدب هتظمأ مامت :لوقأ .«ةبذاكاب هفصو بجي ةفرعملا نم ةركذلا ّلدب ناك ىتم و «ةيصانلاظ نم لدب 4ةيصان# 1

 .ؤم ام ليلدب ماشه نبإ نم ويس ٍنايب فطع اهرايتخإ

 و ةلمجلا هذه دزجم وه برعثا لامعتسإ نإ :انلق .ضفنت الف برعلا لامعتسإ اذه :ليق نإو نيب الب وعد أضيأ اذه *

 .برعلاب نييوحنلا لمع انبسن نأ نكمي الف نييوحنلل وه نايبلا فطع وأ لدبلاب هتيمست

 ,«ليق» يف رتتسملا لعافلا بئانلا ءاهلا نموأ «لسرلل ليق دق امإ» يف «ام» نم لدب 4..و ةرفغم وذل كير نإ ةلمج .؟

 .4يوجنلا» نم لدب 4..الإذه له) ةلمج ه

 و (ديز# نم لاح ةئمجلا نإ :نولوقي مهضعب و .ضعب وأ لك لدب اًمإ«ديزه نم لدب ةلمجلاو ُربَخ كنموبأ»و أدتبم «وه».ع

 نوكي ال نيمضنلا نب اذه درو «ملع» ىنعم نهضتملا فرعا ناث لوعفم هّنإ:مهضعب للاقو أيئادشنإ نوكي ال لاحلا َنأب كر

 .ًايسايق

 ه«ةملك» نم لدب «ربصت تسل مأ نيبلا موي ٌريصت أل ةلمج
 .ليلد الب ىوعد أضيأ اذه

 ةلمجلا نم درفملا ىلدبي ال ذإ ةلمج ؟فيأ لدبلا نأ ضرفلاو



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا اك ٠١

 و ماعنأي مكٌّدَمُأ ٌنوملعت امي مكٌّدَمْأل وحن و ٠-80 .سير' «ارجأ مكلئسي ال نم
 1 :هلوق و (1-181+ .ءارعشلاأ 4نينب

 [ امِلَُم رهجلا و ّرسلا يف ْنُكَف الإ وأ " انددع صيت ال لَحرإ هل ٌلوقأ

 نم وإل ىلاعت هلوق وحن ؛لدبلا فالخب .' لعفل اعبات ًالعف نوكي ال هّنأ :سماعتلا
 .(6مه.ناقرفإث 4ثاذعلا هل ٌفَعاَضُي ًاماثأ قلي كلذ لعفي

 عم نوكي نأ طرشب لدبلا يف كلذ زوجي و ,لّألا ظفلب نوكيال هنأ :سداسلا
 ىلإ ىعدُت ٍةَمأ ّلك ٌةيئاج ٍةَأ لك ىرن و بوقعي ةءارقك نايب ٌةدايز يناثلا

 لوقكو جلا ببس دكذ اهب لصنِإ دق اهنإف ,ةيناثلا «ٌلكط بصنب (ه.ةيئاجإ“ «اهباتك
 :يسامحلا

 .لؤألا هلوعبئإ» نم لدب يناثلا ةاوعبنإل ١
 .لؤألا ةمك د مأ» نم لدب يناثلا ؟مكذمأ» .؟

 6 لحرإ» نم لدب «نعيقت ال
 العف لدبلا ناكاذإ هّنأل عيارلا يف سماخلا قرفلا دعي نأ فئصملا ىلع بجي هّنأب لكشي دقو ةيبالب ىوعد أضيأ اذه و .*

 اذإو مزاجلاو بصانلا نع هدّرجت عرامقملا لعفاا عفر نصاع نإ :انلق ٍةدئاف الب أراركت بجوي فلصملا ٌلمعف ةلمج ناك دقف

 ًاموزجم وأ ابوصنم ناكاذإ امأ ,مزاج الو ٌبصان هلخدي ال لاح يف عوفرم هل هعفر ليلد نع لئسي ال اعوفرم لعفلا ناك

 يف نالصي نأ بجي لب هظفل يف مزاجلاو بصاتلا لمعي نأ هنأش سيلف ةلمج نوكي هلعاف عم لعفلا نأب مهيلع لكشيف
 اندصق اذإ لعفلا نإ :نويوحدلا لاقف لاكشإلا اذه نع صآختلل ام و أيلحم الإ اهبارعإ نوكي ال ةلمجلاو ةلمج هنأ هلحم
 و بصاتلا لخد قيرطلا اذه ىلعف .هلعاف هيلع انلخد مث هانمزجوأ هانبصنف نهذلا يف هلعاف نع هائدّرج دقف هبصن وأ همزج

 لمعفلا موزجملا وأ بوصنملا لمفلل و ٌةلمجلا عوفرملا يلعفلل قلطُي اذه ىلع و ساب الف ةلمجقا يف ال هدحو لعفلا يف مزاجلا

 هلامفأ نوكي ةلمجلا ةلمأ ّنأ ىرتف ةلمألا رظنت اذ ٍفئنيحو لعافلا نم أيلاخ ناك انمزجوأ هانبصن ان هنأ نم وم امل هدحو
 و «لحرإ» و ينبم «نميقت الا نإ :انئق «اوعبتإ» و «نميقت ال لحرإمب لكشأ اذإو أموزجم هلاعفأ نوكي لعفلا ةظمأو اعوفرم

 .مهفاف .مهيف انثحي دري الف مزجلا ةمالع ىلع ناينبم امه و رمأ العف هاوعبت»
 .0لعشُي» نم لدب قلي ه

 قلجلا ببس ركذ وه و هيف ةنايز دوجو ببسب لوألا نم ًالدب ٌناك يناثلا 4ةمأ لك»



 ١" 2 لدبلا و نايبلا فطع هيف قرتفا ام

 ٍناوغس ىلع ىليخ ادع اوُقالُث مكييعو ضعب َنابيَش ىنب َةيَوُر

 ينادتُملا ٍقِزأَملا يف ْتَدَع ام اذإ ىغؤلا نع ُديِحَت ال أدايج اوُقالَث

 ' ٍناثدحلا دي مهبذ ْتْنَج ام ىلع مهرب قيبكاوفرعّتف مهوُثالُث
 نم نوكي ال نايبلا فطع ّنأ نم ةوارطلا نيإ هيلإ بهذ ام ىلع وه امّنِإ قرفلا اذه و

 هيفو أ هسفنب نيبال ءيشلا َّنأ مهتّجحو ,هنبإو كلام نبإ كلذ ىلع هعبتو .لّوألا ظفل
 :هجوأ نم رظن

 نم اذهل و .كلذك سيل و ."هنم لدبملل اني سيل لدبلا نأ يضتقي هّنأ .اهدحأ
 لدبلا” قراغُي امّنإ و '«نيكسملا هب» نود «نيكسملا كبو ٍنيكسملا يب ٌثررم» هيوبيس

 .ضحملا درفملاب نييبت فطعلا و نييبتلل تفنؤتسا ةلمج ةلزنمب هنأ يف نايبلا فطع
 نوك هجن انمّدق امك لّؤألاب لصتي مل ام هب لصّتِإ اذإ رركتملا ظفللا ّنأ :يناثلاو

 :هلوق وحن يف“ نيهجولا اوزاجأ كلذ ىلع و .ةدئافا ةدايز نم هيف اب انايب يناثلا
 [لزناف تيده ليللاآ لواطتإ ٍلَبألا ٍتالمعَملا ديز ُيز اي

 .لوألا نم لدب هئرف ثلاثلاو يناثلا هاوقالم» يف دهاشلا ١.

 أدحاو فؤعملاو فّرعملا ناك اذإف فّرعملا نم ىلجأ و فرغأ نوكي نأ بدعي فّرعملا أل يقطنملا في يرعتلا يف طرشوه و

 .لقعلا ةهيدبب لطاي رودناو رخآلا ىلع فئوتي امهدحأ فيرعت نأل رودلا هيف مزلي اًمم أضيأ اذه و ,ديقلا اذه عبتي الف

 مهمالك ىنعمف لوألا ظفلب هنوك لدبلا يف اوزؤج و هسفنب نّيبيال ءيشثلا أل لوألا ظفلب نوكي نأ نايبلا يف اوعنم مهتأل :*
 .هيف نايب ال لدبلا نأ

 هيف نوكي نأ بال لدبلاو نأيب هيف سيل هّأل الدب نوكي ال افيرعت ّلقأ ناك ام و ريمضلا نم افيرعت ّلقأ نيكسملا أل .*
 ًادارفأ لقأ ماللاب ىلحملا ناكو ددعتمب هقدصل ًأامهبم هتاذ ّدح يف ريمسشلا ناكامن نكل كلذك ناك نإو ةبيغلا ريمسخو نايب

 .هيف نايبلا حص دهعلل ناك هيف «لآه نأل
 .نماثلا قرفلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ هدرتف ليلحتلا يضتقي ليلدلا اذه ه

 بجوي أضيأو هل ةدئافال ذإ نايبلاال و لدبلا زوجي الف لصتي نإف .لصتي ال امإو ءيش يناثلا ظفلب ,لصتي از هنأ هلصاح ع

 يناثلا ظغلب لاصُتإلا خص ليق نإو امهينيب قرف ال ذإ نايبنا زوجي ركذ امك لدبلا زوجي امكف لصتإ نإو هسفنب ءيشلا نييبت

 .ليلد الب ىوعد اذه :ائلق :نايبلا يف ٌعبصي ملو لدبلا يف



 بيبللا ىنفم نم عبارلا بايلا د افي
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 ارش ٍةموسس يف مكتمقوُ ل مكلابأ ال ادع مين ميئاب
 .امهيف 'ىدانملا ٌتممض اذإ

 ٌديز ايد كلوق لثم يف كلذ .ًادّرجم رّوكملا نوك عم رّوصتي نايبلا ّنأ :ثلاثلاو
 ّلك مهني لوألا ركذت نيح كّنإف .«ديز» امهنم لك مسإ نانثإ ' كترضحب و هّتلق اذإ «ُيز
 و ."دارملا رهظف هيلع كلابقإ و امهدحأل كباطخ رركت هتك اذإف .هوصقملا هنأ امهنم
 :ةبؤر لوق يف نييوحنلا لوق جّرختي اذه ىلع

 آرصن ٌرصن ٌرصناسي لئاقَل [ًارطش َنرِطْس راطسأ و ينال

 ديكوتلا ىلع ءالؤه هجّرْخ و ءلحملا ىلع و ظفللا ىلع نافطع ثلاثلا و يناثلا ّنإ

 هب لوعفم وأ .«كل ًايقس» لثم يئاعد ردصم اّنإ' يناثلاف .طقف لّزألا يف وأ امهيف يظفللا
 وبأ لقن ام ىلع” رصن همسإ هل بجاحب رايس نب رصن ءارغإ دارملا نأ ىلع «كيلع» ريدقتب
 .ّئؤملاك نيونت ريغب اتصل اديكوت امهدحأ رّدق ول :ليقو .ةديبع

 و لدبلا عنتمإ اذهل و .”لدبلا فالخب لوألا ّلحم هلالحإ ةّين يف سيل هّنأ :عباسلا

 اذه دريف .ثحبلا نم جرخخف ًاديكو7 نوكي ىلب انايب أ الدب نوكيال رّركملاو تحتف نإو حتفناو مضلا :نيههجولا هيف أل ١.
 ىلإ فاضي لوألا مسإلا درتملا لاق .هيوبيس بهذم وه ًاديكوت يناثلا ظفللا نوك و .أمومضم يدانملا ناكاذإ اميف ثحبلا
 .يناثلا دعبام ىلإ فاضم امهالك :ءارفلا لاق و .تالمعيلا ديز تالمعيلا ديز اي :يأ فوذحم

 هكدنع يلد

 هيلع لكشأ و لوألا ظفلب ًارزكم عوبتملا نوك عم رؤصتيال نايبنا نإ :اولاق هيعبات و ةوارطلا نبإ نأ ثلاثلا دأريإ لصاح .؟

 عفر اذإف دوصقملا هّنَأ موتي امهنم ّلكف ,ديز :تلقو 'ديز نيصخش مسإ نوكي دق لب ةذاع نوكتال ةدعاقلا هذه :فّئصملا

 .هظملاب عوبتملا راركت عم نايبلا زوجي ةلاحلا هذه يفف .كدارم رهظ .ديز :ٌرّركم تلقو امهدحأ ىلإ تييجوت و كسأر

 .ًارصن :يأ :يناثلا عباتلا يأ .*

 ىلإ دوعي «همسإ» يف ءاهلاو (ىكلملادبع نب ماششه مايأ يف ناسارخ يلاوز راتس نب رصف ىلا دوعي 6هل» يف ءاهلا ريمض

 ,كبجاح ًارصن كيلع راس نب ٌرصن اي :ىنعملاف .رصن هبجاح ةاعارم ىلع رايس نب رصن ءارغإ رعاشلا دارمف بجاح

 .لالحإلا وه و هلماع عم هتقباطمل مضلا نسحألاو هحتف و ميملا عضب «ّلحملا» زوجي



 17 د لدبلا و نايبلا فطع هيف قرتفا ام

 «أزرك» وأ عفرلاب !نِدُك ٌديعس اي» وحن ىف و *«ٌثراحلا ٌُديز اي» وحن ىف نايبلا نّيعت
 لجرلا ُبراضلا انأ» وحن ىف و '٠. سكعلاب هّنإف مْضلاب «ٌررك ٌديعس اي» فالخب ,بصنلاب

 وحن يف و '' «يلاجرلا و ءاسنلا وأ ,ماسنلا و لاجرلا سانلا لضفأ ٌديز» وحن يف و ''«ديز

 اذه نويوحنلا عضي مل نإ :نألا كلاسأ انأ و .ةنبو ليلد الب فلكت و فشعت نايبلاو لدبلا نيب قرفلا اذه نييوحنلا لعج ./

 لدبلا نأ نييوحتلا موت نم أشن قرفلا اذه ئأ ناكمإ دعب انقكد اذإ ؟شأب مهيلع لهف ًالدب نايب فطع ٌلكاولعج و قرفلا

 ام الإ مهل تلق امإ» ةيأ يف فئصملا لوقف انمّلس ول و .كلذك سيل و .هعوبتم لدب عضوي نأ هطرش ناكدانعم ىضتقمب

 ًانتح دوجوم دئاعلاو دئاعالب ةلصلا ىقبتف طقاسسلا ةوق يف هنم لدبعلا نأ هنم أت كلذ عنمف» :هللااودبعأ نأ هب ينترمأ

 اذهل و ىنعملا يف لب ظفللا يف هنم لدبملا لحم لدبلا لالحإ بجوي ال هنأ نم فّنصملا يأر تيأر دقف .انل فاك «عنامالف

 لاق اضيأ و .أظفل طقاسلا ةوق يف هنم لدبملا نأ نم نييوحنلا لاوقأ مامت در لوقلا اذهبف «أاشسح دوجوم دئاعلا وه :لاق

 هب لع ام ليهسستنا ةيشاح يف ماشه نيإ لكشتسإ :نايبلاو لدبلا نيب نيفرفلا نايب دعب نايبلا فطع ثحب يف يطويسلا

 هنوكو أديكوت «تنأ» نوك«تنأ كئإ» يف اوزوج دق و شاوألا يف رفتغي ال اه يناوتلا يف نورفتخي مهّنأب نيتثأسملا نيتاه

 :لاقف فورحلاب فطعلا يف طرشلا اذهب مزتلي نم يطويسلا مولي ةلأسملاه ذه ريظن يف اسضيأو «تنأ ّنإ» زوجي ال هّنأ عم الدب

 و هزاوج عم مدقت امك ةفرعملا ىلع هسره لوخد عانتمإل «هيخأو لجر بره زجي مل فطعلا ةحص يف أطرش لولحلا ناكول»

 مام وه و ىجاجزل ةوحنلا يف لمجلا» يف و نييوحنلا مامإ وه و هيوبيسل «باتكلا» يف ترظن اذإ كَأ مّقت امم بجعأ

 .ًادئج لقأتف .هانركذ ام ىلإ !:ٌرق اذه و .نايبلاو لدبلا نيب أقر تير ام .ةبراغملا
 .زئاج ريغ وهو لأب فّرعملا ىلع ءادنلا فرح لخ ديف «ديز» ناكم «ثراحلا» لمج ول هّنأل

 وأ عفرلاب «ررك» و عضلا ىلع ينبم ةقرعملا درفملا ىدانملا أل «ديعس» ناكم بصنلا وأ عفرلاب «زرك» لعجي مب هّنأل 5

 .برعم بصنلا

 .نازوجي امهالك لب كلذك سيل و لدبل“ نّعت و نايبلا عنتمإ لاثملا اذه يف ّنأ فئصملا مالك ىضتقم ٠١.

 ءاش نإ يتايس امك ئاج ريغ وهو .هنع دّوجم ىلإ ماللاب ىلحملا مسإلا ةفاضإ ناكل «لجرلا» ناكم «ديز» لعجول هنأل ١.
 .قلاعت هللا

 لضفأ ديز:ىنعملا ٌلحنيف هنم لدبملا لحمم لحي لدبلاو هيلإ فاضي ام ضعب ليضفتلا لعفأ ّنأل لدبال نايب هنأ نيعت 7
 ةقباس ةيبشاح يف انلق األ ءًالدب لاجرلا نوك نم اعنم ىرأ ال :لوقأ .يقوسدلا هلاق ءكلذك سيلو ءا..نلا نم هنأ ديفيق ىاسنلا

 «لاجرلاو ءاسنلا لضفأ ديزه ىنعملا ناكاذه ىلعف «ءاسنلا لضفأ ديزال ريصي الف هيلع فوطعملا لحم لحي ال فوطعملا نأ

 عاسنلاو لاجرلا نم ناك سانلا ّنأ امكتءاسنلاو ىلاجرلا» يف لخاد «ديزا#ف عمجلل واولا ناكو
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 وحن يف و '«كةاج ٍورمعو ٍديز ٍنيلجرلا ُّيأ» وحن يف و '«ِديز مالغ لجرلا اهِيأ ايد»
 ١ ”.«ورمعو ٍديز كيوخأ الك ينئاج»

 ًاضيأ عنتمإ اذهل و .؟لدبلا فالخب ,ىرخأ ٍةلمج نم ريدقتلا يف سبل هنأ :نماثلا
 ماقق لجرب ٌثررم» وحن و *ءاهوخأ ٌورمع ماق ٌدنه» كلوق وحن ىف نايبلا نّيعتو ٌلدبلا
 ١ ".«داخأ ًارمع ٌُثبرض ٌديز» وحن و «هوخأ ورمع

 .ٌلطاب وهو ةديز مالغ» ىلع «اهتأ» لخد و لجرلا طقسل ًالدب ةديز مالغ» ناكوتو ماللاب فّرعمنا ىلع لخدي «اهّيأ» َنأل ١.

 نع الدب هديزه ناكاذإف هيلإ فاضملا ءازجأ ,يونت وأ ًارركم ناك اذإالإ ةفرعم درفم ىلإ فاضي ال هجو يأ يف ةيئأ» أل .؟
 .أطخوهو ةفرعم درقم ىلإ «يأ» فيضأ «نيلجرلا»

 امن يه و ةرورض ريغ نم قزفم دآعتمل ةالك» ةفاضإ مزل هلحم ًالح ول ذإ هنم لدب ال كيوخأل نايب ةورمعو ديزال :يأ ل"

 .قؤفت ريغ نم ةدحاو ةملكب نينثإ ىلع يلاد فّرعم ىلإ فاضت

 نويوحنلا فيك ؟ائيه رضي أ ديفلا اذيرب لدبلا ديقي مل نإ كلاسأ ينإف .هل ىودج ال أضيأ نايبلاو لدبلا نيب قرفلا اذه *

 لدبملا نود لدب'ا لماع نورّدقي فيك .ريدقتلا نم ىثوأ ريدقتلا مدع :نولوقي مهو ريدقتلا اذه و ديقلا اذهب لدبلا نودتي

 هنأب نيقيلا كاتأ ىتح ققعتف ؟رخآ بابب قاحلإلا نم ىلوأ دحاو ٍنْئَس ىلع بابلإ ءارجإ :نولوقيي مهو عباوتلارئاس فالخخب هنم

 .ًائيش رضي ال برعلا مالك نم نايبلا فذح اذإ

 ماق» وه و «دنهد ريخ يقبف «اهوخأ ماق ؤرمع ماق ُدنه» ريدغت ىنع ىرخأ ةلمج تفناتساف الدب «اهوخأ» ناك نإ ذإ 9

 .نايبلا نّيعتف أدتبملا ىلإ دئاع الب «ؤرمع
 ماقال وهو «لجر» تمن يقبف «هوخأ ماق ورمع ماق لجرب ثررم# ريدقت ,ىلع ىرخأ ةلمج تقئأتساف الدب هوخأ ناكول ذإ ع

 .نايبلا نيعتف توعنملا ىلإ دئاع الب ةؤرمع

 ريحضل سبالملا يف وأ هريمض يف لمعلاب هنع لغتشي امّنِإ هنأ عم هنم يبنجأب قباسسلا مسإلا نع لماعلا لافتشإ مزلي ذإ

 ام» ةيأ يف يرشخمزلا مهوت در يف قّتصملا لوق انافك ةقباسلا ةاثمألا يف لدبلا زاوج ىلع ةنهربلل :لوقأ .يقوسدلا هلاق

 دئاعلاو دئاعالب ةلصلا ىقبتف طقاسلا ةوق يف هنم لدبملا نأ هنم أتظ كلذ عنمف» :«هثلااودبعأ نأ هب ينترمأ ام لإ مهل تلق

 .«عنام الف ًاّسح دوجوم



 ةهّبشملا ةفصلا و لعافلا مسإ هيف قرتفا ام

 :ًارمأر شع دحأ كلذو

 و جرختسم و مئاق و براضك ..'رصاقلا و يّدعتملا نم عاصي أهّنَأ ءاهدحأ

 .ليمج و نّسخك"رصاقلا نماّلِإ غاصتال ىه و ,ربكتسم
 ىضاسلا يأ ءرضاحلل اَلِإ نوكت ال ىه و .' ةثالثلا ةنمزألل نوكي هّنأ :يئاثلا

 ْ ١ ١ .رضاحلا نمزلاب لصملا
 و ٌبِرْصَي و براضك هتانكس و هتاكرح يف عراضملل ًايراجُماَلِإ نوكيال هّنأ :ثلاثلا

 ,اولقن من .واولا ٌمض و فاقلا نوكسب مفي لصألا ّنأل .مئاق و ٌموَقَي هنمو ءقِلطنَي و قلطنم
 لاق اذهل و لّثقَي و لاق و بَهْذَي و بهاذ ليلدب ءربتعم ريغف تاكرحلا نايعأ قفاوت امأ و

 .هانركذ امكأليلق الإ ةهتيشملا ةفصلا ىلإ ثنوملاو لعافنا مسإ ىلإ عجري ركذملا ٌرئامضلا تحبملا اذه يف ١.

 .هب لوعفملا ىلإ لعافلا نم ىدعت هّئألذ يدعتملا اَمأ و لعافناب رصق ّنأل رصاقلاب يهس .مزاللا يأ ؟

 ىلع مهيشعب و «ةمزال ناكف حدملا يف ةغلابملا ىلع لادلا «ّمُخَرظ نم غاصُ هّنأب ارهجو مهضعبف «ميحرهوحن يف اوفلتخإ

 .ةغلابملا غيص نِم هّنأ

 بهذ يقاريسلا نأ كلذ نايب :رضاحلا نمزلاب لصّتملا يضاملا يأ :هلوق و ,ةثالثنا ةنمزألا دحأل نوكي نأل حلاص هّنأ يأ '*

 نم و احلاب لصكملاهدارم يضملاب لاق نم ىأب قافونل فكصملا راشأف لاحلل اهّنأ ىلإ بهذ كلام نيإو يضاملل اهّنأ ىلإ

 .رضاحلا ثدحلا ىلع لدت منو ةنمزألا عيمج يف توبتلاالو ثودحلا ىلع اهب ةلالد الف ,يضامئاب لصتملا هدارم لاحلاب لاق
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 و ناسللا قلطنمك هل ةيراجم نوكت يه و.يفيرصتال 'يضورع نزو وه :باّشخلا نبإ
 لوق و .ليمج و فيرظ وحن بلاغلا وه و ةيراجم ريغ و ,ضزؤعلا رهاط و سفنلا ّنئمطم

 :هلوق اهنم ّنَأ ىلع مهقافّثاب دودرم «ةيراجم ريغ اَّلِإ نوكتال اهّنإ» ةعامج
 اراد 'طحاش ْوُئَع وأ ٍةَقِ يسخأ وأ ٍقيدسص نم

 ٌديز» زوجي ال و «براض ًارمع ٌديز» رحن هيلع مّدقتي نأ زوجي هبوصنم ّنأ :عباولا
00 

 .«ٌنَسَح هّهجو
 و «أرمع و همالغ ٌبراض ٌديز» وحن ًايبنجأ و 'ًايببس نوكي هلومحم ّنأ :سماخلا

 ٌنسح ٌديز» عنتمي و ”«ةجولا» وأ «هّهجو ٌعسح ٌديز» لوقن ًايببس اّلِإ اهّلومعم نوكيال
 أ ارمع

 روصق عم“ بصنت اهنإف ,هفلاخت يه و ؛لمعلا يف هلعف فلاخيال هّنأ :سداسلا

 ''مهضعبل ًافالخ ءبصنلاب «ههجو َنْسَح ٌديز» عنتمي و ههّهجو ٌنسح ٌديز» لوقت ءاهلعف
 نبإ لاق لأ ةدايز ىلع زييمت ءامدلاف «ءامدلا ٌقارِهُت تناك ٌةأرمإ ّنأ» ثيدحلا اًمأَف

 ةاراج» مهلوقكأفلأ ايلا و ًةحتف ٌةرسمكلا تبلُق مث قيرهُت لصألا ّنأ ىلع لوعفم وأ :كلام

 ينعي تانكسلاو تاكرحلا يف رخآلا فورح قباطي امهدحأ فورح تناكاذإ ًايضورع أئزو نانزاوتم امهّن) :نيتملكلل لاقي ١

 الو أاضيأ كؤحتم هل لباقملا فرحلاف اكّحتم ناكاذإو ًضيأ نكاس كلذل لباقملا فرحلاف امهدحأ يف انكاس ٌفرح ناكاذإ

 .أيفيرصت أنزو راص ىتح تاكرحلا قفاوت بجي

 .يضورعلا نزول' يف هقباطيف «طخعشي» يرجم يراجي طحاشف .ديعب يأ :طحاش .؟

 ,اهفالخب مآقملا لومعملا يف لمعيف لمعلا يف اهنم ىوقأ ناكف ةهئشملا ةفصلا نم عراضملا نقلل هبشأ هّنأل

 .مهضعب لوق ىلع ريمضلا بانه بان مالي لحم وأ هفوصوم ريمضب ًالصتم أمسإ :يأ.؟
 .مهضعب لوق ىلع ريمضلا بانم بان ماللإ و فلألا أل

 ,لوعفملاب هيبشتلا ىلع ةفرعملاو زييمتلا ىلع ٌدركنلا ةهشملا ةفصلا بصنتف 2

 .لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصني ةهتشملا ةفصلا هنم نوكي يذلا رصاقلا نوكاوزوج مهنإف لا

 هجوأ يف اهفالخ تبثن نحنو “دبأ ةركن زييمتلا أل ةدئاز هيف «لأ»و لوعفملاب هيبسشتلا ىلع ال زيبمتلا ىلع بوصنم هّنإف
 .ئلاعت هفاماش نإ زيبمتلاو احلا نيب قاقئإلا
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 .ىقبو ةيصانو ةيراجك ' ءايلا ىّدحت كلذ طرش َّنأل .دودرم اذهو .«ىقب و ةاصانو

 اذه» و "«هئراض ًاديز انأ» وزاجأ اذهل و ,هلومعم ءاقب و هفذح زوجي هّنأ :عباسلا
 فطعلا اًمُأ و ,نونم يفصو وأ لعف رامضإب ورمع بصن و ديز ضفخب «أرمعو ٍديز ٌبراض

 زوجي ال و .يتأيس امك "نرحُملا ةوجو طَرَش نم دنع عنتممف ضوفخملا لحم ىلع
 ٍلجرب ٌثتررم» ال و .لعفلا بصن و هجولا ضفخب ' «لعفلا و ٍهجولأ ٍنَسَح ٍلجرب ٌثررما»

 ال اهلومعم ّنأل و ,ةفوذحم لمعتال اهّنأل ,ةفصلا ضفخ و هجولا بصنب *«هنسح هّهجو
 .ًالماع رّسفي ال لمعيال امو . اهمّدقتي

 هريمض ىلإ فاضم ىلإ هتفاضإ و لعافلا مسإ فوصوم ٌفذح عبقيال هّنأ :ئماثلا
 .«ههجو نسحب تررم» حبقي و «هيبأ ٍلتاقب تررم» وحن

 عنتمي و «أرمع هوبأ رادلا يف ٌبراض ٌديزالك .هبوصنم و هعوفرم لصفُيِهّنأ ؛عساتلا

 .َتبصن وأ ٌتعفر «دهجو برحلا يف ٌنَسَح ٌديز» روهمجلا دنع

 كرحت وأ رييغت يأ لبق ةملكلا لصأ يف ءاينأ كرححت نأ ثيح نيم لمجتم ءايلا كوحت نم فّئصملا هركذ يذلا طرشلا ن١

 ءايلاف «قيرهرت» رخألا رييغتلا لبق امأو ةكّرحتم هيف ءايلاف قيرُت» لصألا يف ناك«قارهت» ةملك ن إف رخألا رييغتلا لبق ءايلا
 .نيلوقل' الك ىلع هيلع لالدتسإلا نكمي ال لمجم ليلدل' اذهف .ة:كاس هيف

 هقوذحم ُنِنم فصووأ لمف «أديز» لماعف «أديز» يف لمعلا نع ءاهلاب هبراض» لغتشإذإ لاغتشإلا باب نم وه.

 هلمع حيصي ىتح ماللاب ىلحم وأ انؤنم لعافلا مسإ نوكانه وهو ٌلحملل بلاطلاوه ئلاعت هنثا ءاش نإ يتأيس امك زرحملاو ؟

 .لوعفملا يف

 لمالا ري دقت عنتماف «لعفلا# ًالماع رّدقي نأ بالف زرحملا دوجو طرش نم دنع زئاج ريغ «هجولاظ لحم ىلع فطعلا ذإ .؟
 .هلومعم ءاقب و هقذح زوجي ال ةيجتملا ةفصلا نأل

 ماهلاب «نسح#» لغتشاف لاغتشإلا باب نم وهو «لجر» ىلإ دوعي «ههجو» يف ءاهلاو «هجولا» ىلإ دوعي «هنسح» يف ءاهلا

 .ةفوذحم لمعتال اهّيأل أطخ وهو ةهئشم ةفص «ههجو» لماع رّدقف ةههجو» يف لمعلا نع

 ةفصلا َنأَِل اند دوقمم طرشلا اذه و هنع لغتشملا يف لفتشملا لمعت هب لغتشملا نكي ملول هنأ لاغتشإلا باب طرش ذإ رع

 يف لماعلا لغتشملا رّسفي الف انه دوقفم لاغتشإلا باب طرشف اهيلع مّدقتي ال اهلومعم أل !ههجو» يف لمعت ال ةهّتبشملا
 .«لماع رّسفي ال لمعي ال ام» هلوق ىنعع أذه و هنع لغتشملا
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 هلاق .'ٍةفصب اهلومعم عبي ال و .' عباوتلا عيمجب هلومعم عابتإ زوجي هّنأ رشاعلا
 هئيع ٌروعأ» لاّجدلا ةفص يف ثيدحلا مهيلع لكشُيو .ةبراغملا ورّخأتم و جاجا
 ؟.«ىنمُيلا

 ءزرحملا طرتشي ال نم دنع ّلحملا ىلع 'هرو رجم عابتإ زوجي هّنأ ؛رشع يداحلا
 ٌنسح وه» زوجي ال و 0, ماعنألا" 4 ّسمشلا وًانِكَس يللا لعاج و ط هنم نوكي نأ لمتحي و
 ”«ديلا و ٍلْجِلا يرق وه» زاجأ .ءاّرفلل ًافالغ ,ندبلا بصن و هجولا رجب «ّندبلا و هجولا
 :هلوقك" نيبابلا يف رورجمب بوصنملا عابتإ نويدادغبلا زاجأ و ,فوطعملا عفرب

 ٍلّجَعُم ٍريدق وأ ءاوش قيفص جفنُم نيب ام محللا ةاهْط لَظَق
 نأ ىلع جوخ و «فيفص» ىلع فطع مهدنع وه و رْدِقلا يف خوبطملا :ريدقتلا

 ةللاو ف مهضعب ةءارقك هيلإ فاضملا رج يقبأو فاضملا فْذُحم مث «ريدق ٌخباط وأ» لصألا

 ىلع ضفسُخ نكل و «فيفص» ىلع فطع نأ وأ .ضنخلاب مم/.لانألا) «ةرخآلا ٌديِرُي

 .فطعلا ىلع «ارمع» وأ تدٌكأ نإ «هسفن» وأ تلدبأ اذإ «ىاخأ» وأ «قيرظلا اديز براض اذه» :كلوقك هفصت نأي ١.

 ريمضلا نأ ىلع انتنهرب مّدقت دق و .ىهتنإ هب فصوي ال وه و ريمضلاب قحلأ هتئيبس تطرتشإ اهل هّنأل :يقوسدلا لاق

 .هب فصوي و فصوي

 :ليق هئأك رقم لاؤس نع باوج ةلمجلا هذه و ىنمُيلا يه و يأ فوذحمل ربخ ىنمُيلا يأ اهّنأب باجي دق :يقوسالا لاق
 ريدقتلا مدع نأو فكتلا نم هيق ام تيأر دقو .يهتنإ«نميلا ينعأ :يأ فوذحمل لوعقم هّنأوأ ؛ينميلا يه :ليقف ؟نين نأ

 مهنيع#» زجب ىوري ثيدحلا نأ و ريدقتلا نم ئلوأ

 .يناثلا يف نييدادغبلل اذالخ عبتي الف بوصنملا و عوفرملا امأ

 .لحملت أيعر «ليبلا# ىلع فطع «سمشلا» ف

 ,«يوقال ةيلعافلا ىلع عفرلاوهو «لجرلا» لحم ىلع فطع «دي» أ ىلع ع

 .ةيبيشملا ةفصلاو لعافلا مسإ يأ

 ءاقيإو فاضملا فذح نأ فئعملا ىلع لكشي نأ نكمي :لوقأ .عيبرلا يبأ نيإ هرّذق اذك ةرخألا يقاب يأ :يطويسلا لاق

 الف رعشلا اّمأ و ةيألا يف امك هل ًالباقم وأ فطخ دق هيلع امل ىنعملاو ظفللا يف ًالثامم فذح ام ناكاذإ امنإ هيلإ فاضملا زج

 .زوجي الف نيهجولا دحأ نم نوكي
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 :لاق امك ةفاضإلاب رورجم فيفصلا ّنأ مّهوت ىلع وأ .' راوجلا

 ؟ةيئاج ناك اقإ ًائيش قباسال و [ىضتام كرد تسل ينأ يل انت ]

 .هبارعإب برعي ةءاوشالا رواجم ةريدق# ألف ١.

 .يقباس ال و يردمب يأ «كردم» ىلع ةلخاد ءابلا نأ مهوت دقف





َ 

 هيف اعمتجا ام و 'زييمتلا و لاحلا هيف قرتفا ام
 .ةعبس يف اقرتفا و ,رومأ ةسمخ يف اعمتجا دق امهّنأ ملعإ

 ؟ .ماهيإلل ناتعفار ,ناتبوصنم ' ناتلضف ' نات ركن ,نامسإ :امهنآق افنالا هجوأف

 .نّيبم ؛نييبت هرسفم هريسفت هزّيمم .زيمت :ىرخأ ءامسأ هلو ١.

 ةركت اضيأ زييمتلاو طرشلا ىنعم نقضت اميف نييفوكلاو اقلطم نييدادفب و سنوي افالخ نييرصبلا دنع ةركن لاحلاف ؟
 هرعانثل لوق ليلدي وارطلا نيإو نييفوكلل افالخ نييرصبلا دنع

 ورمع نك سشيق اي سفنلا َتْبِط و َتْدَدَه انهو جو ٌتقر..-ع نأ املا ىىيأر

 .ةيرارطضإ ةدئاز 6لأ» ةدايز ىلع كلذ اوجّرخ نويرصبلاو ةقرعم زييمت سغنلاف

 نانفرعم اهيف زيبعتلاو لاحلا يتلا ةريثكلا ةلثمألا دجوي و مهّلكال نيبوحنلا نم ةعامجل ناك ديقلا اذه نأ تفرع دقو :لوقأ

 دقف ديقلا اذه نكي مل نر ظناف ةركنلاب ءالؤه نولؤؤي ةعامجلاه ذهو ٍدادب ليخلا ءاج :ريفغلا حجلا ءاج ؛هدحو :لثمكو رم امك

 جذومنألا يف يرشخمزلا لاق .ةيرارطضإلا ةدئازلا «لأدكوحنلا يف ةدئازلا دعاوقلا ضعب نوك نمو تاليوأتلا هذه نم انصأخ

 «بكارلا ا ديز ٌتبرض# ؛لثم يف ةفصلاب تسبتلال ةفرعم تناكوث اهّنأل ةركذ نوكت نأ لاحلا قح» :لاحلا ريكنت هيجوت يف
 نم برعلا مالك يف تاسابتلإلا نم ريثك ليثدب سابال اذه عم انمّلسول و سابتلإلا اذه عفدت ةنيرقلا نأ ملعت تنأو .يبتنإ

 و تمن وأ ربخ كملاع» نأ يف «ملاع مئاق ديز» :لثمكو غيص ثالث نيب كرتشملا «نابرضتالك لاكشإو للخ داجيإ نود

 .مهتلدأ فمض ىل تيثأ دقف .مهمعز ىلع تالاحلا نم ريثك يف نايبلاو لدبلاك

 :نينثإ ىلع قلطي ةلضفلا نأ ملعإ:؟

 مانعمب رضي مل فذح اذإو مالكلا نكرب سيف ام يأ هنع ي:ةتسملا دئازلا .فلا



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بايلا دك "1

 :قارتفإلا هجوأ اأو
 لالهلا ٌثيأر» وحن ًافرظ و «كحضي ٌديز ءاجدك ةلمج نوكي لاحلا نأ :اهدحأف

 و (ةء«صصقلا“ 6ِهتنسيز يف هموق ىلع َجَرْخَنٍ وحل ًارورجم و ًاراج و «باحسلا َنيِب

 * ًامسإ الإ نوكيال زييمتلا

 يف ٍِشْئَّت ال وإط :ىلاعت هلوقك اهيلع مالكلا ىنعم فّقوتي دق لاحلا ّنأ :يناثلاو

 :لاقو ”؟ءاسن“ 4 ىراكش متنأ و ةولصلا اوُبرَقَت ال .0/.ءارسإلا)' «ًاحَرَم ٍضرألا
 ةءاجرلا ليلق هلاب ًافياك ابيك شيعي نم ُثتملا امْنإ

 ٠١ .زييمتلا فالخب
 ١١.تاوذلل نّيبم زييمتلا و .تائّهلل ةنّيبم لاحلا ّنأ :كلانلاو

 :هلوقك دّدعتت لاحلا ّنأ :عبارلاو

 :وحت ىنعملا داسف بجوي هفذح نوكي دقذإ يناثلا ماقملا اذه يف دارملا .ةينكر دحأب سيلو مالكلا مامتإ دعب عقو ام .ب كت

 «يبق وهو قاطي ال امب أفيلكت بجوي ةأحّرم» فذح أل هأحَرَم ضرألا يف شمتالا»

 .ةبسنلاوأ تاوذلا نع ماهيإلل عفار زبيمتلاو تائينهلا نع ماهبإلا عفار لاحلاف .؟

 .«جرخ#» يف رتتسملا «وه» نم لاح فوذحمب قّلعتم «هتنيز يفال
 نيب ىنعملا يف هب 'ةتعم قرف ال هّنأل و زييمتلا ءامسأ دحأ رشسفملا أل ًأزييمت ةرشفملا لمجلا نوكي نأ نكمي هنأ ملعاو ع

 ةلمجلا ىلع ةلمجلا فطس نإذإ بارعإلا نم اهل لحمال ةرسفملا ةلمجلا نوكل مهل ليلد ال نييوحنلا أل و ريسفتلاو زيبمتلا

 .ةيوحنلا دعاوقلل ةعيسولا ةرئادلا نم دحاو ّلق انلوق ٌبقن نإ .يلدم هنأ هبارعإ ملعي ال

 .لجوزع هنم حيبق وه و ًاقلطم ضرألا ىلع يشملا مدع يأ قاطيال امب افيلكت بجوي «أحرم» فذح أل لإ
 .«ةولصلا اوميقأف :نلاعت هلوق فالخ وه و 4ةولصلا اوبرقت الف :,ىزعملا ناكل «ىراكس متنأو» فذح ول ذإ 8

 .ناعمتجي ال نالباقتم شيعلا و توملاف «شيعي نم تيمنا املإ» :ىنعملا ناكل ؟ءاجرلا ُليلق و افساكو ابئيك» فذحول ذإ 9

 يف انمالك أب بيبجأو ,مالكلا متي مل «أ دمحم باطام» تلقون ىتأل «أسفن الإ دهحم باط ام» كلوقباذه ضرتعأ ٠١.

 ناكذإ ىنعملا هيبع فوتي ال زيبمتلاف «آلإو ام» نودب ىنعملا اهيلع فوتي لاحلا ّنأ امك «ةلإو ام» نع رظنلا عطقب زييمتلا
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 97 غي هيف اعمتجا ام و زييمتلا و لاحلا هيف قرتفا ام

 !ايفاح َنالْجَر هللا تيب ٌةرايز ٍةيْفْشب ىلسيل ُثْرز ام اذإ يلع
 :يف مهضعب لوق أطخ ناك كلذل و زييمتلا فالخب
 ًالْيِرَم و ًاميحر ًانامحر كزابت [آلَوأ مظسنلا يف ههللا مساب» تأدبإ

 لاح «أميحر» و ,حدمأ وأ ٌصخأ رامضاب «انامحر» َّنَأ باوصلا و .نازييمت 'امهْنإ

 اذهبو .”ٌملع لب ةفصب سيل نمحرلا ّنِإ:كلام نبإو ملعألا لوق ّقحلا ّنأل هل تعنال .هنم
 .لاح هّنِإ موق لوق و ًزييمت هنوك لطبي ًاضيأ

 هّْنِإ :بجاحلا نيإ لوقو '؟ال مأ هفّوصتأ «نمحر ُهّلا» تلق اذإ :يرشخمزلا لوق اًمأو

 ًادرجمال و*ةفص لمعتسي مل هّنأل .نيهجو نم برعلا مالك نع جراخف .هفرص يف فلتخا
 و ةلمسبلا يف نأ هتئيملع ىلع ينبني و ,ةرورضلل تيبلا ىف 'تفذُح امّنِإ و ”«لأ» نم
 هل ذإ .ىلاعت و هناحبس هللا مسال تعن ال هل تعن هدعب «ميحرلا» ّنأ و ٌتعن ال لدب اهوحن
 ؟نمحرلا َمدُق مِل» هُريغ و يرشخمزلا هلأس يذلا لاؤسلا ّنأ و .تعنلا ىلع لدبلا مّدقتي
 ٠١ .هجّتم ريغ «ٌضاِيف ٌداوج و .ٌريرحن ٌملاع» :مهلوقك غلبألا ريغ ميدقت مهتداع ّنأ عم

 ََلَع نمسحرلا#» وحن عباتت ريغ ًاريثك نيج ةفص ريغ هنأ كل حضوي امم و

 .4َيلع» يف ءايلا نم نالاح «أيفاح» و «نالجر# ١.

 .«اميحر»و ةأنامحره يأ 5

 امهو ةفرعم وه ذإ ًالاح وأ أزبيمت «ًانامحر» سيل و ًاضيأ ةفرعم هأنامحر» و ةركذ هنأل هل اتعن سيل «ميحر» اذه ىلع

 .ناتركن

 ,«ئمحر» هقلؤم نوكيف ال مأ «ةنامحر» هتئؤم نوكيف هفرصت أ: يأ .؟

 ال مأ ءاتلاب هئلؤم محخي ! :لاقي يثح ه

 .ال مأ فرصنم هّنأ ثحبلل ىودج الف هيلع «لأه لوخدل امئاد أرورجم رجلا ةلاح يف ناكف .؟

 .«لأ» يأ

 .هب لؤؤم وأ قتشم تعنلا و دماج ملعلا َّنأل

 .ىنعملا ةدايزل ميحرل' نم غلبأ وه و 3

 .ةفصال ملع نمحرلاو تافصلا ىف ْتْرَج ةداعلا هذه أل ٠١



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا لك "5

 اودجسأ مهل ّليق اذإ 41٠١ ءارسإل) «نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا ْلُق ل 0 ,نمحرلا) «َنآرقلا

 60٠ ناقدفلا 4 ٌنمحرلا ام و اولأق نمحرلل

 وحن ههبشي ًافصو وأ ,ًافّرصتم ًالعف ناكاذإ اهلماع ىلع مّدقتت لاحلا ّنأ :سماعلاو

 :هلوقو ' 4نوُجِرَخي مهّراصبأ ًاعّشُح»
 ؟ٌقيلط َنيلمحت اله و ٍتْوَجَت [ٌةرامإ كيلع وايعلام ءشدع ]
 امأف .حيحصلا ىلع زييمتلا يف كلذ زوجي ال و ,ىكل ًالومحم ٌقيلط اذه و :يأ

 :هلوقب زاوجلا ىلع كلام نيإ لالدتسا

 ؟الَحَت ءام هافطع اذإ شيمك ٍصلَقُم ِدْهَن ٍدّيسلا لثمب تدر

 :هلوق و

 'اممَّنُم ناكٍناسحإلاب َنْمَسُي ملو ًايِرثُم ٍشيعلاب رق ًانيع ٌءرسملا اذإ

 بصانلا و روكذملا هرّسْفي فوذحمب ناعوفرم «ءرملا» و «هافطع» ّنأل ,ٌرهسف
 :هلوق امأ و .فوذحملا وه زييمتلل

 ”العتشإ يسآو اهيش و ُثيَوعا ام د [المألا يداعب يف يمزح تعيض |
 :هلوقو

 '"اراهج يدانُي ٍنونسلا يعاد و ىنثلا ٍلينب ُبيطَت ًاسفنأ
 .ناترورضف

 عقتف ناسكاعتي دق و ,دومجلا زييمتلا ّقح و قاقتشإلا احلا ّنح ّنأ ؛سداسلا

 .هلعاف «مهراصيأد و «نرجرخي» يف واهلا نم ىلاح «عشاخالل عمج «ًاعشُح ١.

 .4قيلط» يف ريمضلا نم لاح «نيامحت» 1

 .رخؤملا هنمأع «ابلحت» و زييمت انام” ؟

 .رْخؤملا هلماع (ٌرقا» ب زييمت «ًانيع# .؟

 .ناتفوذحملا (رق»و «بلحت» بصانلاف «زق "ديع هرملاّرق اذإهو «انّلحت ةام هافطع بحت اذإم :امهلصأ ناك :يأ

 ,«لعتشإ» لماعلا و زييمت «أبيش# ع

 .«ببطت» لماعلإو زيبمت «أسفنا» /



 "8 دلع هيف اعمتجا ام و زييمتلا و لاحلا هيف قرتفا ام

 عقي و 0*.فارمألا" 4ًاتويُب َلابجلا ّنوتحتت و» !هأبَعَذ ىّنام اذه» وحن ةدماج لاحلا
 ىلع ءانثلا تدرأ اذإ هأفْيَض ٌديز َمّرك» كلوق و ”هأسراف هدد هللل» وحن ًاًقتشم زييمتلا

 دنع” نسحألا و © زييمتلا و لاحلا لمتحإ ٌفيضلا وه ديز ناك نإف .مركلاب ديز فيَض
 و شفخألا لاقف «اذّيح» دعب بوصنملا يف فلتخا و ؛هيلع «ْنِم» لاخدإ زييمتلا دصق

 و زييمت دماجلا :ليق و ًاقلطم زييمت :ءالعلا نبورمع وبأ و .'ًاقلطم لاح :يعبرلا و ىسرافلا

 :هلوقك هب حدملا دييقت ديرأ نإ ّقتشملا و زييمت دماجلا :لبق و ,لاح ّقتشملا
 ا 4 فرس الب ًالوذبم املا اذتبح اي

 .«ٌديز ًابكار اذّيح» وحن زييمتف "اَلِإ و لاحف
 َمَسَبَمَق ل ٠٠.لمنلا 4ًاريدُم ىَلَط وحن اهلماعل ةدّكؤم نوكت لاحلا ّنأ :عباسلا

 زييمستلا عقي ال و م.ةرقبل)'' 4نيدسفُم ضرألا ىف اوُنعَت ال و» ,16.لمنل) «ًاكحاض

 امل دّكؤم :«ًارهش ظذ 0»ةبوتكا «ًارهش رشع انثإ هللا دنع روهشلا ةّدع ّنإ 9 اًمأف .ىلذك
 اّمأ و .''نّبمف «رشع انثإإط وهو هلماع ىلإ ةبسنلاب اَمأ و «روهشلا ةّدع َنِإ> نم مهف

 .ربخلا «ىكلاما نم لاح ةأبهذ» ١.

 .«قابجلا» نم لاح «أتويبه 3

 .زيبمتلاو لاحلا نوكي نأ لمتحا ؛يضرلا لاق

 .لعافلا نع الؤحم ريمضلا ناكف هٍديز فيض ٌمْرْك :هلصأ ع

 .ًافيض هنوك ةهج نموأ افيض هنوك لاح ُديز مْزك:يأ ه
 .امهنيب أقرف ةيئايبلا «نِمش هيلع تظخدأ زييمتلا تدصق اذإف دحاو ءيش يف زبيمتلا و لاحلا لمتحا نإ :يأ رع

 .هدعب ةروكذملا ريسافتلا لباقم يف 1/

 هيفرس الب الوذبم لاملا نوك يأ .حدملا هب دصق و «لاملا» نم لاح 4ًالوذبماف

 .حدملا دييقت هب دري ال نإو :يأ ١

 .نايواستم «نيدسفم وايلعت»و «ًاكحاضو مسيت»و «ًاربدم و ئَلو# ؛ىنعمف ٠١.

 «رشع انثإ» نم مهفي ال هّنأل أدقؤم نوكي الف «أرهش اق .دقؤملا ىنعم دّكؤملا نم مق اذإ عقي ديكاتلإ نأ هلصاح ١١

 مالكلا ءازجأ رئاس نم هانعم مهفي نو هأتعم



 بيبللا ينغم نم عبارلا بابلا دع "2

 :هلوق اًمُأ و ,'ةدودرمف «ٌديز ًالِجَر لجَرلا َمعن» هقفاو نم و دّربملا ةزاجإ

 ؟اداز كيبأ ها ًازلل معنسف انيف كيسأ از لثم ذوّرَت
 وأ ."دوزتلا هب ديرأ نإ قلطم لوعفم اَمِإ :«دّرزت»ل لومعم «أداز» ّنأ حيحصلاف

 مّدقت هل تعن «لثم»ف امهيلع و بلا لاعفأ نم هدؤزتي يذلا ءىش هب ديرأ نإ هب لوعفم

 :هلوق اًمأ و .' ًالاح راصف

 ءاميإب وأ ًاقطن ةّيحشلا ُهَر ْثَلَلَب ول نه ًةاتف ةاتنلا َمُعن

 8 .ةدكؤم لاح :ةاتفف

. 

 ىلع «لجرلا» يف ماللا نإ :لوقأ .حيححص ريفم بيكرتلاف ةفرعملا نبي ال ةركنلا و ةركن «الجر# و نييبت زيبمتلا ّنأل :ليق ١.
 .لئاقلا هلاق ام ّدرف «ةركن ىنعملا يف ةيسنجلا لأب فّرعملاو ةيسنجلل يطويسلا هلاق امك حصألا

 .«معنتل لعافلا هدازلاط يف ماجيإلل عقد زييمت ةأدازه .؟
 .ةيردصملا ىنعملا :يأ '؟

 .ًالاح برعأ اهيلع مق اذإ ةركنلا ثعن أل .؟

 و ةدقؤملا هيف زيبمتلا عقب ةريثكٌثايبأ نيتيبلا نيذه ريغو :لوقأ .«معنال لعاف وه يذلا «ةاتفلا» نم ةدّكؤم لاح «ةاتف» ه

 وحن فئصملا هدري مل

 ٌقيطنم ءآلز مهمأو الدف ميلحف لحفلا شب نييبلغتلا و

 ًانيد ةّيربلا نايدأ ريخ نم دمحم نيد نب تملع دقنو



 لاحلا ماسقأ

 :تارابتعاب مسقنت

 وه و ةلقتقنم :نيمسق ىلإ هموزل و 'اهانعم لاقتنإ رابتعاب اهماسقنإ :لؤألا-|

 :لئاسم ثالث يف بجاو كلذو ةمزالمو بلاغلا

 ىّتُج هذه» و «أبهذ كلام اذه» وحن ,ّقتشملاب ةلؤؤملا ريغ ةدماجلا ءاهادحإ

 ملامّتإو ,؟ لقتنم ٌفصو وه و :نيضبأقتم ىنعمب هنإف' «ديب ادي هّعبا» وحن فالخب " «أّرخ

 مّهوتي ٌريثكو "يناثلا يف اهقالخب .يعضولا اهانعم يف ةلمعتسم اهّنأل ”لّألا يف لؤي
 .كلذك سيل و «ٌقتشملاب ةلّوؤم اَلِإ نوكت ال ةدماجلا لاحلا ّنَأ

 :وحن لاحلا يذل تباث لاحلا ىنعم ّنأو «أبكار ديز ءاج»نوحن ةلقتنم نوكتف لاحلا يذ ىلع ضرعي دق لاحلا ىنعم :يأ ١.
 .«أعيمس هللا ثوعد»>

 ةنّيعملا ةجلا نع كفنت ال ةيّرخلا كلذكو نّيعملا لاحلا نع كفنت ال ةّيبهذلا إف :؟

 يناثلاو لؤألا الا> برعي يذلا نوك يف لاثملا اذه لثم و .هل ةفص فوذحمي قلعتم رورجم و راج ةديب» و لاح «ًادي

 باي اذ :يأ فاضملا فذح ىلع يتج نيإ دنع ةفص يناثلا نإذ «أباب أباب باسحلا هُئمَلع و الجر الجر اوواجال :كلوق ةفص

 لح نامرلا» 3ح ىلع لاح عومجملا :ليق و ءافلا فذح ىلع وه :لبق و .لوألا ديكوت يناثلا نأ جاجزلا نعو دباب قرافم
 *ضماح

 ديب أدي عيبلا نوكي 'دبأ سيل هّنأل .؟

 .ٌقتشملاب ةلوؤم ريغ ةدماج لاحلا ناكانإ يأ :ىلوألا ةلاحلا يف يأ ه

 .ضياقتلا لب ديلا صوصخ سيل دارملا نإف دع



 ٌقحلا وهإ» هنمو :اولاق 6..لمدل أر يدُس ىَّلَو» وحن ةدّكؤملا :ةيناثلا
 د 'ًايَّدكمو ًاقّدصم نوكي هّنأ باوصلاو .ًاقّدصم الإ نوكيال ّقحلا ّنأل م١ .شاف) 4اٌدَصُم
 ".ةدّكؤم ىهف «اقداص ٌقحلا وه» ليق اذإ معن ءامهريغ

 ٌناسنإلا َقِلُخ و وحن .اهبحاص هّدجت ىلع اهلماع لد يتلا :ةثلاسلا
 و «لوطأ» لاحلا «اهيلُجِر نِم ٌلوطأ اهيدي ٌةفارزلا هللا َقَلَخ» وحن و (مءاسنلا «ًافيعض

 باتكلا مكيلإ لزنأ يذلا وهو هنم و :”نيدلا ردب كلام نبإ لاق .ضعب لدب «اهيدي»
 .؟ميدق باتكلا ّنأل .هنم وهس اذه و (١1؟.مامنألا 4ًالَّضفُم

 اذإ (8.نارمعلا) # طسقلاب ًامئاق# هنمو .عامسلاب كلذ ريغ ىف ةمزالملا عقثاو

 * .اهلبق اّمم دافتسم ريغ اهانعم ّنأل ُيَهَو «ةدكؤم اهّنإ» ةعامج لوقو“ .ًالاح برعأ

 :نيمسسق ىلإ اهب 'ةثطوتلل و اهتاذل اهدصق بسحب اهماسقنا :يناقلا 7

 رظنلاب ابذكم و أقّدصم نآرقلاوهو قحلا نوك أب كرو .تايئاشنإلاك«امهريغ# هلوق و .لطابلت أبّذكم و قحلل أقّدصم :يأ ١.
 و مالكلا مامتا رظني مل فصملاو ًابيذكت سيل خسنلاو .ةاروتلاوهو م .. امل ًأةدصم الإ نوكي ال انه هّنأ قفْن نإو هناذ ىلإ

 نم لاحلا سفن ىلإ فتصملا رظن :لوقأ .يقوسدلا مالك ىهتنا ءضرتعاذ طقف «أة دصم» هلوقل رظن لب «مهيعم املا هلوق وه

 .باوصلا نع دعبي ال هتالومعم رثاس ىلإ هكوتلا ري

 ,عقاولل قباطملا وه و دحاو امهانعم قداصو قحلا ْنأل .؟

 و هيفلألا بحاص نيدلا لامج و ؛نيدلا لامج كلام نبإ دلو وهو ملفانلا نيإب ةيضرملا ةجهبلا يف نونعب يذلا وه :؟

 .هيبأ ةيفلأل حرش فنصم نيدلا ردب و ؛امهحرش و ليهستلاو ةيفاكلا

 .ةيمالكلا بتكلا يف ركذ امك ةيمامإلا دنع ةلطاب مهتلاقمو ةرعاشألا ةلاقم ىلع ينبم اذه .؟

 زاوج ىلع ءانب لمحلا ىلع ههلإلل ةفص وأ حدملا ىلع هبصن يرشخمزلا زاجأ و وه الإ هلإ ال» يف ريمسفلا وه لاجلا وذ
 دفوسوملاو ةفصلا نيب لصفلا يف عاسّنإلا

 .ديكات وهف ةفصل' هذه هللا نم دافتسيو اهنم مسق طسقلاب ةيمئاقلاو ؛ةيلامك تاغص هيف عمجتسي تاذ هللا نأب ضرتعأ رع

 طسقلاب مئاقلا نوكي الف ًالامجإ ىنعملا اذه لمشي لب طسقلاب ةيمئاقلا ىنعم ةدافإ يف أحيرص سيل هللا ةظفل نإ :لوقأ

 .هل ًاديكأت

 .تامدقملا راضحإ ىنعمب «ةلعفت» ةئز ىلع ليدف: باب ردصم ./



 96 دلع لاح ماسقأ

 ًارَشَي اهل َلثمَتفظ وحن ةفوصوملا ةدماجلا يه و ' هموم و ,بلاغلا وهو ' ةدوصقم

 الجر ٌدبز ىنءاج» لوقت و .«اًيوس» ركذل ةئطوت «أرشب» ركذ امْنإف (؛,ميرم)" 6ًايِوَس

 1 ؟ هأتسحم
 : وحن .بلاغلا وه و * ةئراقم :ةثالث ىلإ نامزلا بسحب ”اهماسقنا :ثلاغلا#_٠“

 ًادئاص ٌرقص هعم لجرب تررمالك ةلبقتسملا يه و ' ةردفقم و (((.درم) 6خيَش يلعت اذه»
 ّدجسملا َنُحَدَتَل 5 ,.رمزلا)'" «نيدلاخ اها اولخداف ظ هنمو ,' كلذ ًارّدقم يأ .*«أدغ هب

 يهر ةيكحتسم و 0/«متفل'' «نيرّصقم و مكسوؤر نيقّلحم نينمآ هللا ءاش نإ َمارحلا

 "٠ «أبكار سمأ ٌديز ءاج» وحن "ةيضاملا

 و «بلاغلا وهو هآيئبص :نيمسق ىلإ ديكوتلا و نييبتلا بسحب اهماسقنا :عباولا-ط

 بكار ذيز ءاج» وحن اهسفن لاحلا نايتإ يف دصقلا نأ ١

 .رخأ ءيشل ةمآقم لب اهسفت لاحلا نايتإ نم دصقنا نوكي ال نأب :؟

 .هل ةفص هاّيوس»و «اهل» يف رورجملل لاح هأرشبتف :؟
 .هل ةفص يذلا «أنسحم# ركذل ةمّدقم ركذ «ديز» نم لاح هألجرالف .؟

 .ةئالثلا ماسقألا دحأ يف لخدي الف هل نامز سيل ةمزالملا لاحلا نِإف ةلقتنملا احلا ماسقنإ يأ ه

 .لابقتسإلاو لاحلا يف اذكو أيضام نوكتف أيضام لماعلا ناكاذإف اهلماعل ةنراقم لاحلا نامز نوكي نأب

 لاحلا يذ نامز ىلإ ةبسنلاب 4ةلبقتسم ىه و» هلوقف لماع نامز دعب لاحلا عوقو نامز نوكي نأبوهو ةّيونم اهل لاقيو

 .هتيصوصخب يغتسملا نامزال

 هرقصلا ىلإ عجري «هب» يف ريمضلاو هنم لاح «ادئاص»و لجرل ةفص ةلمجلاو رّخؤم ًادتبم «رقص»و مّدقم ربخ «هعمال ١
 .ًادخ ديصلا كلذ هل أرذقم لجرلا نوك لاح يأ

 .هيف لوخدلا دعب نوكي منهج يف دولخلاف ٠١.

 يف لوخدلا دعب نوكي قلحلا نأل ةرذقم لاح «نيقلحماف «قالحلا نيرّدقم مكنوك لاح مارحلا دجسملا اونخدأ :يأ ١.
 .هيف دهاش الف ةنراقم ًالاح نوكيف «نينمأ» اَمأ مارحلا دجسملا

 .هتيصوصخب يضاملاال لاحلا يذ نمز ىلإ ةيسنلاب يأ.

 .هئيجم لبق ناك ديز بوكر ّنَأ ضرف ىلع.



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا ل ؟*

 ةدٌكؤم :ةثالث يهو .اهنودب اهانعم دافتسي يتلا يه و .ةدكؤم و .ًاضيأ !ةسيؤم ىئست
 وحسن و ' هأَرُط ٌموتلا ءاج» وحن اهبحاصل ةدّكؤم و (٠٠لمثلإ) 4ًاريدُم ىّلواط وحن اهلماعل
 ٌديز» وحن *ةلمجلا نومضمل ةدّكؤم و (44.سنويإ' «ًاعيمج مهلك ضرألا يف نم َنَمآْلا
 كلتس هدلو و كلام نبإ لّثم و .اهبحاصل ةدّكؤملا نويوحنلا لمهأ و“ «أفوطع كوبأ
 .ٌرهس وهو ,اهلماعت ةدّكؤملل ةلئثمألا

 ,لاح ةيمسإلا ةلمجلا َّنإ :«ٌةعلاط سمشلاو ٌديز ءاج» وحن يف مهلوق لكشي امم و

 نبإ لاقف ,ةدّكؤم لاح يهال وأ .لوعفم ال و لعاف ةئيه نيبال و .درفم ىلإ لحدتال اهّنأ عم

 تعنتلا و لاحلاك يهف ينعي .«هئيجم دنع ٌسمشلا ٌةعلاط ٌديز ءاج» اهليوأت :يتج

 يه :نورمع نبإ لاق و «هاملغ ٍمئاق لجرب و .اهّئاكس ًامئاق رادلاب تررم»ك' نيّيبسلا
 ةلمجلا امّنِإ : :يرشخمزلا ذيملت لضافألا ردص لاقو هوحن و '«ًاركبم» كلوقب ةلّوؤم

 ىلاعت هلوق ريسفت يف يرشخمزلا لاق و ,ةلمج هعم لوعفملا م يجم تبثأ و .هعم لوعفم

 :هلوقك وه :رحبلا عفر نم ةءارق يف (0/:ناسل) «رحبأ ٌةعبس هدعب نهدي حبلا وز

 .دكؤملا ىنعم دقؤت ايْنإف ةدّقؤملا فالخي دّدؤملا نم زافتسم ريغ ًأديدج ئنعم ستؤت اهّنأل ١.

 نيفدارتم انأك «ربدأ» و "ىو أل «ىَلو» نم مهفي «ربدُم# ىنعم .؟

 .مومعلا ديفي ماللاب ىلدملا عمجلا نأل موقلا نم دافتسي ةّيدمجلا ىنعمف أعيمج يأ :*
 .مومعلا غيص نم كل «نرما» نم دافتسي ةيحمجلا ىندم .؟

 .دلولل ةفوطعلا نامزلتسي ناذللا ناينعم ةيمألاو ةؤبألا نأل هؤبأ نم دافتسب ةقوطعلا ىنعم ه

 نيتفرعم نيمصإ نم ٌةدوقعم ةلمج لاحلا دكرت نإ ؛يطويسلا لاق .فوطع هقحأ :يأ :ناتفوذحم هبحاص و لاحلا لماع
 ظفلو ةلمجلا يف عقاولا ربخلا :ليقو .أدتبملا اهلماع :ليقو .رّدقم اهنماعف كلذ وحن وأ ميظعت و" رخف وأ نيقي نايبل نيدماج

 .جتفلاب دقؤمل' ىلع رسكلاب دكؤملا مدقت زاوج مدعل أبوجو رّخؤي لاحلا
 .امهيلك وأ لوعفملا وأ لعافلا ةئيه نّيبت نأ لاحلا طرش أل

 .عوبتملا قلعتم لاح وأ ةفص نانتبي لب هلا> وأ عوبتملا ةفص نانيبي ال ناذللا يأ ه

 .حابصلا يف الخان يأ 4

 .مالكلا نومضم نم ةملكب هليوأت نأ دارملا ّنأل .ةزفصأ هشابل و وكلم يلع ءاج» :هلوق ىلإ ةبنسلاب ةألتاقمالك يأ ٠١.



 ؟١ د6 لاح ماسقأ

 [ لكيص دباوألا ديق درجنمب ] اهِتانَكَو يف ٌريطلا و يدتغأ دق و

 ,'فورظلا مكح اهمكح يتلا لاوحألا نم امه وحن و «ٌبطصم شيجلا و ٌتئج» و

 .ضرألارحب و يأ «اهرحب ودن رّدقي نأ زوجي و ,لاحلا يذ ريمض نع ٌثيرع كلذلف

٠ 

 ىكلذق اهقّلعتم يف رتتسم لاحلا يذ ىلإ دئاعلا ريمسفلاف ةفوذحم اهلماع يتلا ةزقتسملا فورظلاب لوي ةلثمألا هذهف ١.

 يدتخأ دق» .«خلا رحبلا دم تقول انراقم رحبنا» .«سمشلا عولطل ًانراقم ديز ءاج»:لكلا ري دقت .لاحلا يذ ريمض نع تيرع

 .«شيجلا فافطصإل انراقم تنج» ,«اهئئانكو يف ريطلا نوك تقول انراقم
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 اهوحن و ماهفتسإلا و طرشلا ءامسأ بارعإ

 (؛.ابنل) ؟نول ءاستي "مَع وحن رجلا اهّلحمف ' ف اضم وأ راج اهيلع لخد نإ اهْنأ ملعأ

 وحن نامز ىلع تعقو نإف الإ و «ىكءاج نم ٌمالغ» و «كؤفس موي يأ ةحيبص» وحن و

 ٌّيَأال وحن "ثدح وأ 2”.ريوكتل) «نوبهذت نيأف» وحن ناكم وأ لمتنا «ن وثعبي َناَيَأٍ

 عقر نإف هّلِإ و اقلطم ًالوعفم و هيف ًالوعفم ةبوصنم يهف (”90/.ءارمشلا) 6 نوبلقني ٍِبلقُم

 ربخ يهف «ٌديز نم» وحن ةفرعم مسإ وأ .ةأدتبم يهف «ىكل بأ نم» وحن ٌةركن ٌمسا اهدعب

 عقو نإف الإ و .طرشلا ءامسأ ىف”ناعونلا ناذه عقيال و .' قباسلا فالخلا ىلع أدتبم وأ
 ربخلا ّنأ حصألا و «هعم مقأ مي نم» وحن و «ماق نم» وحن أدتبم يهف رصاق لعف اهدعب

 هب لوعفم يهف اهيلعاعقاو ناكنإف ٌدعتم لعف اهدعب عقو نإ و .باوجلا لعفال طرشلا لعف
 نمل وحن و (١٠0.ءارسإلا)« ا وعدت ام األ وحن و 01.رفاف) «نوركدُت هللا تايآ ّيأفط وحن

 .لِوَعاَلِإو افاضم وأ أراج نكي مل اذإ «اهلبق ام اهيف لمعي ال ماهغتسإلاو طرشلا ءامسأ عإ» مهلوق نأ ملحي اذه نم..١

 .اهفلأ تطقسأ ةيماهغتسإلا «ام» ىلع راجلا لخد انإ هّنأ ةدعاقلاو .تمغدأ و ميم نونلا تلدبأف «ام» و «نع» نم ةبقرم

 .«امل ثحبم لوألا بايلا يف ركذ امك ةلوصوملا «ام» نيبو 'تيب ًاقرف :ليق

 .ردصم يأ :؟

 .مدقملا ةيئادتبإب مكحلا بجي يذل' كلاثلا عضوم يف روهمجلاو هيوبيس نيب عقي يذل فالخلا يأ '*

 ةيلعف نركت نأ 3بال يه و طرشلا ةلمج ىلع لخدي امّنإ طرشلا ءامسأ ّنأل ةفرعم وأ ةركذ طرشلا مسإ دعب ناكاذإ يأ

 .طرشلا ءامسأ يف فاضملاوأ رجلا فرح هيلع لخد يذلا مسقلا عقي ال أضيأ نظأ

 .ىرخألا يف لمعي ةوعدي» و «يأ» نم ّلكف 4أيأ»ل طرش هّنأل ةرعدي» مزجي و .ةدئاز «ام» و ةوعدتا# هب لوعفم «اَيأه دع



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا 4 ؟؟

 وأ «هتيأر نَم» وحن 'اهريمض ىلع ًاعقاو ناك نإ و (:2م.فارعألا) «هل يداه الف هللا ٍلِلْضَي

 هرّسفي اهدعب رّدقم فوذحمب ةبوصنم وأ ةأدتبم يهف «هاخأ َتيأر نم» وحن اهفّلعتم
 ْ ؟.روكذملا

 لمتفبو ماج ونس هل ملعون طربنلا لعق هريخ له أدعيس :طرسلا مسنإ قو اذإ و

 ةلزنمب ناكل طرشلا ىنعم هيف نكي مل ول مكي : نيوزبكل رت هر ىلع ليفي طوعا

 دوع مهمازتلال و .تّت هب ةدئافلا ّنأل باوجلا لعف وأ ؟«موقي سانلا نم ٌلك» كلوق

 «مهرد هلف ينيتأي يذلا» كلوق يف ربخلا وه هريظن نأل و .حصألا ىلع“ هيلإ هنم ريمضلا

 خقأ مقي قي نإ سانلا نم ّلك» كلوق ةلزنمب «هعم ْمُنأ مهب نَمد كلوق ّنأل امهعومجم وأ ' ؟

 ال , طقف قّلعتلا ثيح نم باوجلا ىلع ةدئافلا ٌتفّقوت ان و للا عيحصلا و !؟«هعم

 4 ةّيربخلا ثيح نم

 .ماهفتسإلا وأ طرشلا مسإ ىلإ دوعي يذلا ريمض يأ ١.

 ءبابلا اذه هيضنقي ام بسحب عفري وأ بصتيف لافتشإلا باب نم وهف .؟

 .فوصوم الو لوصومب سيل :يأ .؟
 .يناعملا ملع يف ركذ امك طرشلا ةلمج ىلع توكسلا حصي ال ّلإو باوجلاب الإ ةدئافلا متي ال طرشلا ةلمج ذإ *

 .طرشلا مسإ ىلإ باوجلا نم يأ 2

 .طرششلا ىنعم هل يذل «يذلانل ربخ و ءازج 6مهرد هل» ةلمججف ع

 .ربخلا ال هل ديق «أحّرم» و بخ «شمت ال» ّنأ ِهأحْرَم ضرألا يف شمت ال تنأ» يف انلوق هريظن

 .باوجلا وأ طرششلا وأ عومجملا فالخلا له ؛ًاضيأ اولاق مهّنأ عم قافّتإ لحم اذه .ًاربخ «هعم جقأ جقي نإ» نوك نأ درهاظ

 .لقاتف



 ةركنلاب ءادتبإلا تاغٌّوسُم

 هنأ نيرّخأتملا يأر و ,ةدئافلا لوصح ىلع الإ كلذ طباض يف نومّدقتملا 'لّوُي مل

 ام دروُم رّتكُم نمو ٌلْخُم ٌّلَقُم نيف .اهاوعبتتق .ةدئافلا نطاوم ىلإ يدتهي دحأ سيل

 :رومأ ةرشع يف ةرصحنم اهّنَأ يل رهظي يذلا و ,ةلخادتم رومأل هّدعُم وأ حلصيال

 لجأ و) وحن (لوألاف)(ىنعم وأ أر يدقت وأ اظفل) ةفوصوم نوكتن أ :اهدحأ

 لجر» كلوق و 01.ةرقبلا) «يكرشم نم ٌديخ ٌنمْؤم ٌدبعل و ؛(؟.ماعنألاب" «هدنع ىّمسم
 أدتبملاف .فيعض لجر ؛لصألا ذإ «َِلَمَْقب اع ٌتيعض» مهلوق كلذ نم و « ينءاج ٌحلاص

 تناك اذإ ةركنلابأدتيي :نولوقي نويوحنلا و ,فوصوم وه و ,فوذحملا وه ةقيقحلا يف
 .ةدئافلا لّصحُت ةفص ّلك تسيل و '.ٌتنّيِب ام باوصلا و .فوصوم نم ًافلخ وأ ةفوصوم

 ناونم ٌنمسلا» مهلوق وحن (يناثلاو ل زجي مل ' «ينءاج سانلا نم ٌلجر» تلق ولف

 :و «بان اذ ره ٌدم» :مهلوقو .مهردب هنم ناونم يأ «مهردب
 [رادب زاجملا وذ فلام يبأ و يرآ دقو ] زاجملا اذ كا ُردق ١

 يف هّنَأل «ينءاج ٌليجُر» وحن (ثلاغلا و ) بلاغُي ال ٌردق و ٍٍش ٌّيَأ دش ىنعملا ذإ

 .ذمتعي مل:يأ.١

 .هل زبخ «هدنع» و هتقص «ىمسم# و أدتبم «لجأ» .؟

 .فوذحملا «لجره وه فئصملا دنع أدتبملا نكل و نييوحنلا دنع أدتبم «فيعض» ,4ِةلمْرقب ذاع ٌفيعض» :لاثم يفف ؟

 .ةفصلا هذه ركذ يق ٌةدئاف الف سانلا نم ناك لجر ّلك نأ حضاو هّنأل **
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 سيل و ًاديز َنّسَح ميظع ءىش ىنعم ىف هّنأل «أديز 1 أ ام» مهلوقر .ريغص لجر ىنعم 5

 1 .يناثلا مسقلا نم انوكيف ةرّدقم ةفص 'نيعونلا نيذه يف

 ًايصئوأ .هزاجأ نم دنع '«نادي لا ةئاق» وحن ًاعفر اّمإ :ةلماع نوكتن أ: يناثلاو

 ؟لحملا بوصنم ”فرظلا ذإ «ينءاج ىنم لضفأ» و «ٌةقدص ٍبورعمب ُدمأ» وحن

 .انوكي ىتح :يأ «انوكيف» هلوق و .بكعتلاو ريغصتلا باب يأ ١.

 و يفنلا ريغ يف يفصولا أدتبملا عوقو زاجأ نم دنع كلذو ربخلا دسم ّدس يذلا هلعاف «ناديزلا»و يفصو ادتبم «مئاق» ؟

 .ماهفتسإلا ةزمه دعب اهعوقو وه و رخآ غؤسم اهب ء'دتبإللف «ناديزلا مئاق )» اَمأ .نويقوكلاو شفخألا وه و ماهفتسإلا
 يف 6كنم» و ةرمأ» وه و ردصملاب بصنلا لحم يف فورعمب# نأ دصقلاو انه امك رورجملاو راجلا ىلع فرظلا نوقلطي .؟

 ,«لضفأ» وهو فصولل بصنلا نحم

 هديبش وأ لعفلا ىنعم طيري راجنا ىأي انيلع ضرتعأ نإف .هب بصتلا نع ًالضف قّعتمب رورجملاو راجلا قئعت ملسنال انإ.؟

 ىلإ ينعم طبريام ّلك نأ حيتحصلا سيل :انلق .ريسلا ةيئادتبإل تناك «ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم ُثرس» لثم يف نم رورجعلاب

 رّسفملاب ىنعم ناطبري امهّنأل بارعإلا نم لحم ةلصلاو ةرسفملا ةئمجلل نوكي نأ مزلل كلذك ن اكول و هل الومعم ناك» يش

 انيلعف انملس ول و .«.و ْن و الإ هك فورحلا نم ريتك ضيأو بارعإلا نم لدعم اهيل سيل يتلا لمجلا نم زيثك اذكو لوصوملاو

 وأ راذلا يف ديزلا نوك نيب قرف الذإ .كاخأ ّناكديز «سكوخأ ديز»ريدقت ناكف لاحو ةفص و ربخ ّلك يف قلعتملا رّدقن نأ

 بابلاءادتبإ يف فئصملا لاق .مهضعب لب نييوحنلا لك وق سيل هزاوج لي قآعتملا بوجو أ انلوق يوقي امو .كل اخ هنوك
 :اوفلتخإ مث «رادلا يف ورمع .كدنع ديزه وحن يف ريدقت ال هّنأ فورخ و رهاط انبإو نويفوكلا معز» :باتكلا اذه نم ثلاثلا

 كلذ نأو هريغ ناكاذإ هبصني و ,كوخأ ديز :وحن هنيع ناكاذإ ربخلا عفري هنأ امعز و أدتيم بصانلا :فورخ و رهاط ني لاقف

 .يبتنإ .أذتبملل نيفلاخخم امهتوك وه و يونعم رمأ بصاتلا :نويفوكلا لاق و .هيوبيس بهذم

 هذه هيجوت يف ماشح نيإ لاق ىرخألا فالخب «... الخ و ادع .كءترك رججاا فورحلا ضعب قآعتي ال اذامل :لوقن نأ انيلع

 يف كلذ خصل ةقمعتم اهّنإ لاق نأ عصولو ةاؤرَج اذإ اشاحو الخو اذع» قلعت مدع يف اهنم ءاهيلع لئاط ال ٍتاملك دروملا
 مدع ىلع ليلد مهيلع فورحلا رئاس لمحف هالخ و ادع و اشاحان قلعت مدع ىلع ليلد «آلإ» ىلع لمحلا ناك نإ :لوقن .هآلإ»

 ىلعال هيف الوعفم هنوك ىلع لماع هّنأل «يفالب رورججملا يف لماعلا رّقي نأ مزلي هْنَأ كيلع يفمخي ال نكل رجلا فورح قّنعت

 امهلوق ليلدب «يفدب رورجملاو فورظلا يف ناكفورخ و رهاط ينبإو نييذوكلا لوق نأ مّدقن دق و .رجلا فورحلا قلعت موزل

 .لقأتف «رادلا يف ورمعو كدنع ديزوحن يف ريدقت ال هنأ»
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 و «هللا ٌنهبتك ٍتاولص ٌسمخ» و «ينءاج ٍةارمإ ٌمالغ» وحن 'ًاًرِج وأ صولا و ردصملاب

 ؟فدعتي ال امم فاضملا و ةفرعم وأ ءانلّثم امك ةركن هيلإ فاضملا نوكي نأ :هذه طرش

 هيلإ فاضملا ّنإف كلذ ادعام اًمُأ و «ٌُةوجيال كديغ» و «لخبي ال كلتم» وحن ةفاضالاب
 .ةركن ال ةفرعم هيف

 هب ءادتبإلا حّوسي اًمم هيلع فوطعملا وأ فوطعملا نوك طرشب فطعلا :ثلاثلاو

 و ٌتورعم ٌلوق» وحن و ,'امهريغ نم لثمأ يأ م١,دتمم) «قورعم لوق و ٌةعاط) وحن

 /ث طرشلا لمهأ و تطعلا قلطأ مهنم ريثكو (20؟.ةرقبلل' 6 ّىذأ اهعبتي ةقدص نم ٌديخ ةرفغم
 :هلوق نم هدشنأ ام ةلأسملا ةلثمأ نم سيل و .كلام نيإ مهنم

 اعيس ؤرمإ اذه نم ّبجعأب لهف ىتلتاق دنع ىوكش و ٌنابطصا يدتع

 ةفص ْمّثْف فطعلا مس نإ و .غّوسم كلذ ّنأ يتأيس و ,لاحلل انه واولا َّنأ لمتحي ذإ

 ّنإف هلك اذه نم ءيش ىلإ جاتحن ال انأ ىلع ,ةميظع ىوكشو يأ .ماقملا اهيضنقي ةرّدقم

 غيوستلا َّنأ مُّهوت هّنأكو .انمّدق امك غّوسم هدّرجمب اذه و .ٌّصتخم فرظ انه ربخلا

 مل امّنِإ و ,ةفصلا مّهون عفدل ناكامُنإ ميدقتلا ّنأ انفلسأ دق و ,ةركنلا ىلع همّدقتب طورشم

 دعب عوقولا وأ.ةرّدقملا ةفصلا نم هانمّدق اموهو هنودب صاصتخإلا لوصحل“ انه بجي
 .8«ماعنأل) (هدنع ٌيّمسم لجأ و إ) ىلاعت هلوق يف امك فرظلا رَّخأت زاج كلذلف ,لاحلا واو

 .هيلإ فانقملا يف لماع فاضملا نأ ىري نم دنع ١.

 ..-و تسلا تاهجلا .لثم وحن ريكنتلا يف ةلوتملا ءامسألا نم ناك يأ

 مقورعم لوقو ٌةعاط ام بولطملا :يأ افوذحم أدتبملا لعجت نأ زوجي و فوذحم ربخ ءامهريغ نم لضفإ يأ”

 .غوسم هل سيل امم فوطعملا ناك امل لاثم اذه .؟

 .ةيئادتبإلا ًاحلاص هيلع فوطعمتا وأ فوطعملا نوكب اوضّعت الف ٌفطعلا ٍتاغَوسملا نم دحأ :اولاقف ل

 نع ةركنلا ينغتسي ةرّدقملا ةفصلادوجو أل ميدقتلا نود ةفصلاب سبللا مدعو صاصتخإلا لوصحل ميدفتلا بجي ملف *

 .سبللا لصح دقف ناتفص ةركنلل نوكي نأل ٌريضال :لوقأ .يقوسد هإ سبللا يفتنيف فصولا

 ناكف فصولاب هسابتلا مدعل لي ىرخألا غوسملا دوجول نوكيال هبهذم ىلع ربخلا ميدقت مدع أل فّنصملا نم ويس اذه ./
 .«فيصوتلا مهوت مدعل انه بجي مل امّنإ» :لوقي نأ هيلع
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 .غّوسملا وه فطعلا نوكيف ,ةرّدقم ةفصال و ,فطعلل واولا لعل :تلق نإف

 ال ةلمجلا تيبلا يف فوطعملا و ,ةركنلا فطع غّوسملا ّنأل ,كلذ غّوسي ال :تلق

 .ةركنلا

 فطع نم نوكيف ءامهيلثم ىلع ًافرظ و ًامسإ تفطع واولا ّنَأ لمتحي ؛ليق نإف
 .تادرفملا

 و .ءادتبإلل لومعم رابطصإلا ذِإ .نيفلتخم ' نيلماع يلومعم ىلع فطعلا مزلي :انلق
 .رارقتسإلل لومعم فرظلا

 نيب ال نيرارقتسإلا نيب فطاعتلا ٌلعجا و ًارارقتسا نيفرظلا نم لكل ْرّدَق :ليق نإف
 .نيفرظلا

 نسبإ هراتخا و ,هيوبيس دنع هسفن أدتبملل لومعم وه و ,ربخ لّوألا رارقتسإلا :انلق
 .نيلماع يلومعم ىلع فطعلا ىلإ رمألا عجرف ,كلام

 ايندل و ظوحن 'ةلمج وأ :كلام نبإ لاق ًارورجم وأ ًافرظ اهربخ نوكي نأ :عبارلاو
 ربخلا طرش و "«لجر هُمالغ كَدَصَت» ر موسمرلا) 4ٌباتك لجأ لك» و (,ق) «ٌذيزم

 هيف نوكي نأ نع ولخي ال تقولا ّنأل ,زجي مل «ٌلجر راد يف» ليق ولف .'"صاصتخإلا َنهيف
 ين ٌلجر» زوجي الف :ميدقتلا و :اولاق ءكلذب رابخإلا ىف ةدئاف الف ءام راد ىف ام ٌلجر
 ١ ل .«رادلا

 ًالخدم هل ّنأ مهوُي انه هطارتشا و ,ةفصلا مّهوت عفدلانه ميدقتلا بجر امّنِإ :لوقأ و

 امأو ادتبملاوه ربخلا يف لماعلا أب لوقلا ىلع اذه ئأ ةيدبو .يونعم وه أدتبملا لماع وأ تيملاوه رارقتسإلا لماع أل ١.
 .لاكشإ الف يونعم أدتبملاو ربخلا يف لماعلا أب ,لوقلا ىلع

 .«هيوبيس دنع ةلمج وأ» :خسنلا ضعب يف .؟

 .«لجرالل ربخ «لوعفملا و لعافلا و لعفلا «همالغ كدصق» ةلمج :؟

 نأ كش ال و هب ءادتبإلا خرعي ةلمجلا يف هيلإ دنسملا وأ رورجملا و' فرظلا هيلإ فيضأ ام نوكي نأ صاصتخإلاب دارملا .*
 ىلإ هتفاضإل ةفرعم هّنأل «همالؤم اذكو مومعنا هنم دصقلا أل «لجأ ىك»اذك و ةفرعم هّنأل هب ءادتبإلا خمعي «ايندل» يف كانه

 .ريمشأا
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 .اهعضوم ىاذ و .ربخلا ميدقت هيف بجي اميف ةلأسملا اوركذ دق و .صيصختلا ىف

 وأ .ماهفتسإلا ءامسأ و طرشلا ءامسأك' اهتاذب اَمإ :' ةّماع نوكت نأ :سصاخلاو ١

 يف و (م..لنلار" «هللا عم ٌةلإأط و «؟رادلا يف ّلجر له» و «رادلا ىف ٌلجر ام» وحن "اهريغب

 وحن مأب ةلداعملا ةزمهلا وه ءادتبإلل غوّسملا ماهفتسإلا نأ" هل بجاح نبإ*ةموظنم حرش

 .لاق امك سيل و ,ةيفاكلا يف هب لّثم امك «؟ ةأرمإ مأ رادلا يف ٌلجرأ»

 نم ُديخ ٌلجر» وحن ءيه ثيح نم ' ةقيقحلا بحاص اهب ًادارم نوكت نأ :سداسلاو
 ١ *.«ةدارج نم يخ ٌةرمت» و «ةأرمإ

 نأب هوطبضو «ديزل ٌبجع» وحنل لماش اذه و ,لعنلا ىنعم ين نوكت نأ :عباسلاو
 ليو و 09: .تاقاصل)«نيساي لإ ىلمع ٌمالسسإ» وحسل و ,'بجعستلا اهب دارسي
 نم دنع «ناديزلا ٌمئاق» وحنل و .'' ءاعدلا اهب داري نأب هوطبض و (1.نيفثمملا 4 نيفّنطملل

 قلعتي مل ثيح ةدئافلا مهبم وه و يلدبلا اهمومع وه ةركنلا يف عنملا لصأ و ةدئافلا مات وه و .يلوهشلا مومعلا ينعي ١.
 .ضرغ ماهيإلاب
 ىلحملا عمجلاكو ةركذال فاضملا «ٌلك»و ماهفتسإلاو طرشلا ءامسأك اهريغب ةناعتسإلا مدع عم هتاذ يف مومعلا ديفي :يأ.؟

 .ماللاب

 ليلد :ليق .نيلاثمب لكم اذهل و ماهفتسإلاو يفنلا ةادأ ةناعتساب ةركنئاك اهريغ ةناعتسإب لب هتاذ يف ال مومعلا ديفي :ىأ ؟

 ,مدعلا وه ءايشألا يف لصألاو تايثإال و يفن ىلع لديال ماهفتسإلا نأ ىفنلاب ماهفتسإلا قاحلإ
 .يفنلا يف لخدت راكنإلا ماهيفتسإلا *

 .هذه هتموظنم حرش مث «ةيفاكلا مظن يف ةيفاولاه هاخس و همظن جن «ةيفاكلاه هباتك بجاح نبإ عضو ه
 .بجاح نيإل :يأ.ع

 مومعلاب اذه بجاح نيإ عجر و «بحاص» فذح ىلوألاو :يقوسدلا لاق 3/
 ريخ ةرمت و ؛ةرمتلا معطي :لاق ؟ةدارج لتق مرحم يف هي قداصلا هفادبع يبأ نع يورملا ةرارز حيحص يف كلذ ءاج

 .ةدارج نم

 .ديز نم بجعتأ :يأ ك

 .مهيلع وعدأ :يناثلاو .مهل وعدأ :لألا لاثم ىنعم ٠١.
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 اندنعو» ىلاعت هلوق يف امك' ناغّوسم «ناديزلا ٌمئاق ام» وحن يغف اذه ىلعو .'اهزّوج

 ال هنأل سيلف «ناديزلا ٌمئاق» وحنل روهمجلا عنم اَمأ و ,ناغّوسم مقر" «ٌظيفح ُباتك
 ءافتكإلا طرش تاوفل وأ 'دامتعإلا وهو لمعلا طرش تاوفل اَمإ لب ,ءادتبإلل هيف غّوسم

 :نيهجول ٌرهظأ اذه و .ماهفتسإلا وأ يفنلا مّدقت وهو ربخلا نع" لعافلاب
 مئاق نوك «هوبأ ٌمئاق ٌديز» وحن يف زوجي الف .دامتعإلا قلطم ىفكيال هّنأ :امهدحأ

 ١ .هنع ربخملا ىلع دامتعإلا دجو نإ و أدتبم

 وه امّنِإ لابقتسإلا وأ لاحلا ىنعمب فصولا نوك و دامتعإلا طارتشا َّنأ :يناثلاو

 هوبأ ٌمئاق ٌديز» ّحصي هنأ ءامهدح/:نيليلدب ؛لمعلا قلطمل ال بوصنملا ىف لمعلل

 ىنعمسب فصولا نوك «ناديزلا ُهئاقأ» وحن ةّحصل اوطرتشي مل مهّنأ :يناغلاو ' «سمأ
 .لابقتسإلا وأ لاحلا

 ةرجش» وحن ,ةداعلا قراوخ نم ةركنلل ربخلا كلذ توبث نوكي نأ :نماثلاو

 رابخإلا يفف ,”داتعم ريغ سنجلا اذه دارفأ نم كلذ عوقو ذإ «تمّلكت ٌةرقب» و «ثدجس

 .هرحن و «تام ٌلجر» وحن فالخب ,ةدئاف اهنع هب

 ذإ «بابلا يف لجر وأ دسأ اذإف ٌتجرخ» وحن ةيئاجفلا «اذإ» دعب عقت نأ :عساتلاو

 ,ناديزلا ماق :ىنعملاف .نوييفوكلاو شفخألاوه ١.

 :تاغؤوسم ثالث 6ناديزلا مئاق ام»وحن يف اذه ىلعف .لعفلا ىنعم و لمعلا :ناغوسم «ناديزلا مئاق»وحن يف نأ ملعإ ؟

 ىنعم غيوست يف ثحبلا أل يفنلاو لعفنا ىنعم :طقف نيغوسملا ىلإ رظني وه :لاقي نأ الإ مهلا «يفنلاو ناروكذملا نانثإلا
 .ناغوسم هل ناكف يفنلا زف «ناديزلا مئاق» يف لعفلا

 .اندنع يأ اصتخم افرظ ربخلا نوكو .ظيفحلا يأ تعنلا : هاغَوسم و دتبم 8باتك» ؟

 .(نيثوقلا الك ىلع فيرعتلاوأ ةلوصوملا] ماللاو فلألاوأ لاح يذوأ فوصوم وأ أدتبم وأ ماهفتسإوأ يفنب قبسيي نأ وه .؟

 مئاق يف نادجويال ناذه و :ماهفتسإوأ يفنب قبسي نأ الإ ربخلا دسم أاس لعاقلا و أيفصو أدتبملا نوكيال يأ د
 .«ناديزلا

 .عفرلا لمع «دوبأ» يف ٌلِمَع «مئاق» نأ لاحلاو «سسأ» ليلدب ضام هنامز لب لابقتسإلاال و لاحلا سيل فصولا نمز ع
 قداعلا فالخ و لومعم ريغ يأ/
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 .لجر وأ دسأ كجورخ دنع كئجافُي نأ نم لاحلا ولخي الأ ةداعلا بجوتال

 :هلوقك ةيلاح ةلمج لّوُأ يف عقي نأ :رشاعلاو

 اقراش للك ءوض ىفخأ كايحت ادَبْدُمَف ءاضأ دق ٌمجن و انْيَرَس

 :هلوق كلذ نم و .اهلبق ةلأسملا ىف هانركذ امزاوجلا ةّلعو

 ؟يديبٌةيدُم ينارت موي ٌلكو ٌةدحاو رمدلا يق اهُّفرَطي ٌبشذلا

 .مزالب سيل لاحلا واو دعب ةركنلا عوقو نييوحنلا طارتشا نأ ملعي "اذهب و
 دعب تعقو اذإ «ّنإ» رسكت :لمجلا حرش ىف روفصع نبإ لوق عضوملا اذه ريظن و

 انلسرأ امو » :ىلاعت هلوق ليئدب .'ةيلاح ةلمج لّأ يف عقت نأ طباضلا امّنِإ و .لاحلا واو
 بصنلاب «ةيدُّم» ىور نم و (..ناقرفل) «ماعطلا نولكأيل مهن اَلِإ نيلسرملا نم كلبق
 لّقم و ,ءايلا نم "الدب نوكي نأ نسحي الو ,ًاكسمُم وأ ًالماح :يأ ةفوذحم للاحل لوعفمف
 :رعاشلا لوق و (105.نارمعرا) «مهُّسفنُأ مهتْمهأ دق ٌةفئاط واط :يلاعت هلوقب كلام نبإ

 قيام ٍدجولا نم حيربت و انيلع ًاهراك ْمُلَصف انْمْلعف انْسَرَع
 :يأ ' ةيآلا يف ةرّدقم و تيبلا يف ةروكذم ةفصب ةفوصوم ةركدلا ّنأل اهيف ليلدالو

 .« مكنم ٌةفئاط ىشغيط ليلدب .مكريغ نم ٌةفئاط و

 .«انيرس» يف «انه نم لاح ةلمجلاو هربخ ©ءاضأ دق» و أدتبم وهف «مجنال يف دهاشلا.١

 .ةيناح ةلمج لّوأ يف عقاو هّنأل ةركن «ةيدم» أدتبملا نوك زاوج ثيبلا يف دهاششلا ؟

 .اهيفواو ال ةيلاح ةلمج لّوأ يف أعقاو 8ةيدّمه أذتبملا نوكب يأ

 .ال مأ ولولا دعب عقو ءاوس .؟

 و انلوأل أد يع انث نوكت» :وحن ةطاحإلل ديفم ّلك ْلدب نوكي نأ طرشب اّإ رضاحلا ريمض نم رهالخلا لادبإ نسحي ال هّنأل ه

 ًافالخ ّلكلا لدب يف ةطاحإ دفي مل نإ عنتمي و «كئالك ينبجعأ» :وحن لامتشإوأ "كُمجو ينثبجعأ» وحن ضعب وأ «انرخآ
 نكنو لامتشإ لدب الإ انه حصي ال هّأل :ليق .«نيكسملا كبو نيكسملا يب تررما هيوبيس عنم ليلد هليلذ :ليق .شفخألا

 .دوجوم ريغ لدبلل سفنلا راظتنإوهو هطباض

 نبإ ءاع5إل ليلد الف «مكريغ نم» يأ ةرّدقم ةفصب «ةفئاط» و «دجولا نم» وهو ةروكذم ةفصب 0حيربت» صضختي اذإف
 .ةيلاحلا ةلمجلا لَو يف اهعوقو ةركنلا غوسم نأ كلام
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 «لجر رادلا ىف امّنِإ» وحن ةروصحم ةركدلا نوكت نأ :تاغّوسملا نم اوركذ امم و

 :هلوق و «هتنهأ ٌّلجر و هتمركأ ٌلجر :نالجر سانلا» وحن ليصفتلل وأ

 اًرجأ بوث و ُثيسن بوف نيتيكذلا ىلع ًافخز ثايقأف
 ٌدِيَع ىضم نإ» وحن ءازجلا ءاف دعبوأ «ىعرم رهشو ىرت دهس و ىرن ٌرهش» مهلوقو

 .«طايرلا ىف ٌريعف
 انمأ و .' «امّنإ» ءيجم لبق حيحص ةركدلاب اهيف ءادتبإلا َنألف ىلوألا انمأ ,رظن نهيف و

 :هلوقك ,هيلع فطع يناثلا و ةيلدبلل لوألا «لجر» لامتحإلف ةيناثلا

 ٍتْأَفٌنامزلا اهيف ىمر لَو و ٍعحيحمم لج نيل يذك تنك و
 ضرألا رهسثأ :ريدقتلا و ,ةيربخلا لوألا رهش لامتحإل و ,ليصفتلا لدب ىّمسي و

 و .ىعرم وذ رهش و .عرزلا هيف ىرت رهش و ءِدن بارت وذ يأ ,ىرث وذ رهش ةروطمملا

 اهنم و ."هتيسن بون اهنمف :يأ فوذحم ربخلا و ةيفصولل «رجأ»و «تيسن» لامتحإل
 يل ٌبوث و هتيسن يل ٌبوثف :يأ 'ناترّدقم ناتفص مث و ناربخ امهّنأ لمتحي و .هّرجأ ٌبوث
 ١ ١ :لاق امك“اهب هبلق ٍلغّشل هّبون يسن مّن و .هّرجأ

 يلابرسي ُثمُش اذإ يليشتات ٍبوُمْل [ ةلفط ضراوعلا ءاضيب كلثم و ]
 ةثلافلا اَمأ و .هيتبكر ىلع فحز "اذهل ر .'ةفاقلا نع رثألا ىفعيل رخآلا رج امّنِإ و

 .«.بوثف نييوت يف نيتبكرلا ىلع» لصألا أل لامجإلا دعب ليصفتلا غسملاو هربخ «ثيسن» و أدتبم «بوث» ١
 .ًاصتخم ًارورجمو أراج هربخ نوكب صصخ دق «لجرلا ذإ ؟

 نوكو ةرّدقملا ةفصلا :ناغؤسم «بوثالل اذه ىلع و ههّرجأ بوث اهنما اذكو هتفص «هثيسن#و أدتبم «بوث» و ربخ «اهنم» 5

 .ًاضتخم ًارورجم و راج ربخلا

 ريخلا نوكو ةروكذملا ةفصلا :ضيأ ناغؤسم هل نوكي اذه ىلع و هربخ 4هنيسنا» و هتفص رورجملاو راجلاو أدتيم 8بوثال.؟

 .كلام نيإ لوق ىلع ةلمج

 .ةأرمإلا هذهب يأ ه

 .نشن نم لك مادقأ نيفرعي نيذلا ةفاقلا نع رثألا ىفخيل :يأ :فئاق عمج ةفاقل' ع

 .شمي ملو هيتبكر ىلع فحز ةفاقلا نع رثألا ءافخإ لجأل و :يأ /
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 بيبح و - َبيبح نب دّمحم مالك ىف تيأر و.ةفصلا تفذح مث ,ُلْخآ ريعف ىنعملا ّنألف

 اذه و .خلإ ىرث رهش رطملا :ةيؤر لاق :سنوي لاق  'هّمَأ مسإ هّنأل فرصلا نم عونمم

 ".نامزلاب هنع رابخإلا حيحصتل أدتبملا لبق فاضم ريدقت نم ٌدبال و ,ربخ" هنأ ىلع ليلد

 دا

 .اهّنَعال هابأ أل اهينإ بسُ امّنإو ثينأتلاو ةيملعلا :هاببس ١.

 .رهشلا ْنأ :يل ؟

 .4-و ىرث ٌرهش ُرطملا» يف ىنعمال ذإ و ىرت رههش رطملا رهشأ :يأ ''
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 فطعلا ماسقأ

 :ةثالث ىهو

 «ٍدعاق ال و مئاقب ٌديز سيل» وحن .لصألا وهو .ظفللا ىلع فطعلا :اهدحأ )

 نم ينءاجام» وحن يف زوجي الف ,فوطعملا ىلإ ' لماعلا هّجوت ناكمإ هطرش و .ضفخلاب

 دق وفراعملا ىف لمعتال ةدئازلا «نم» ّنأل .عضوملا ىلع ًافطع عقرلا الإ «ديزالو ٍةأرمإ

 ّنأل «ٌدعاق لب وأ نكل ًامئاق ٌديز ام» وحن .ًاعيمج ّلحملا ىلع و ظفالا ىلع فطعلا عنتمي

 رابتعا ّلحملا ىلع فطعلا يف و .؟بجوملا ىف «ام» لامعإ ظفللا ىلع فطعلا يف

 .أدتبم رامضإ ىلع عفرلا باوصلا و .؟خسانلا لوخدب هلإوز عم ءادتبإلا

 هلو ءبصنلاب «أدعاقال و مئاقب ُديز سيل» وحن .لحملا ىلع فطعلا :يناقلاو-٠

 تءاج» يف و ,دنه تءاج و يأ ةةنهو ُديز ءاج» لثم يف لعف رّدقي نأ مزلي ذإ حيحصب سيل طرشلا اذه ّنأ هارأ يذلاو ١.

 ال ةحيحص ةلثمأ انل نأل و يقيقحلا ثّدؤمنا لعافلا ىلع فطع ركذم ّلك يف ريدقتلا مزلي لب ديز ءاج و يأ هذيزو ٌدنه

 سرا لوخد عانتمإل «هيخأو لجر تره زجي مل فطعلا ةخصل أطرش لولحلا ناكول :يطويسلا لاق امكطر شل اذه هيف ,معاري

 .لقأتف لاثملا اذه زاوج عم ةفرعملا ىلع

 ًالومعم فوطعملا راص اذإو ًابجوم لاثملا اذه يف فوطعملا نوكي نأ مزلي هيلعو .كاردتسإلاو بارضإلل نكلو لب أل

 .ظفللا ىلع فطعلا عئتماف يقنلاو باجيإلا :ناضيقنلا عمتجاف ًايفنم راص ةّيزاجحلا «امال

 لاز دق يه و ةيئادتبإلاوه دئاقلا يأ ربخلا لماعو لحمل بلاطلاوه و زرحملا دوجو فاعلا طورش ةلمج نم نأ يتأيس :*

 .لاكشإ الف لوقألا رئاس ىنعف ةيئادتبإلا وه ربخلا يف لماعلا نأب لوقلا ىلع اذه ْنأ ملعاو :ةحيضوت اذه .«امق لوخدب
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 :طورش ةثالث نيققحمل ١دنع

 امدو «وئاقب ٌديز سيلا» يف زوجياال هنأ ىرتالأ «حيصفلا يف هروهظ ناكمإ ءاهدحأ

 تروم زوجي الق ١اذه ىلعو ٠ ءعفرتف «نم»و و .بصنتف ءابلا طقست نأ «ةأرمإ نم ينءاج

 :هلوق اَمأ و «أديز تررم» زوجي ل هنأ .يّنج نبإل ًافالخ «أرمعو ٍديزب

 ؟[ مارح نذإ يلع مكمالك] اوُجوُمت مل و زابيلا َنوُرُمَت
 ءانلّكم امك أدئاز ظفللا يف لماعلا نوكي نأب عضوملا ةاعارم ٌصتختال و ,ةرورضف

 :هلوق "ليلدب
 * لذاوعلا قكفَرتْأَف دعم نود و ًادلاو َناندع ٍنود ني ذجت مل ْنِإف
 مويو ٌةنعل اينّدلا هذه يف اوُعبتُأ و) :ىلاعت هلوق يف يسرافلا زاجأ و

 ,بصنلا هّلحم ّنأل* «هذه» ّلحم ىلع ًافطع «ةمايقلا مويا نوكي نأ م. .دوهإ“ 4ةمايقلا
 ّنأل «هيخأ و ًأديز ٌبراض اذه» زوجيالف ,ةلاصألا ّقحب عضوملا نوكي نأ :يناثلا

 هزاجأ و .لعفلاب ةقاحتلال هئاضإ ال هلامعإ ٌلصألا لمعلا طورشل يفوتسملا فصولا

 بوصنملا نأل هسفنب ىذعتي ال مزاللا لعفنا نأل ةأرمع و ٍديزب تررم» زوجي ال حيصفلا يف هروهظ ناكمإ طرش ىلع :يأ ١

 .عضوملا اذه يف عمسي الوهو «ّنأو نآ# ريغ يف يعامس ضفاخلا عزنب

 لهأ نيل :[79/1) لماكلا يف دؤبملا لاق :«...ايحت الو موسرلا نوضمت أ21015) هناويد يف ةياورلاو :ريرج نم ةعطق وه ؟

 .ظئنيح راجلا فذح ىلع هيف دهاش الف «..رايدلاب مّثررم# هدنع اهيلوص و ةياورلا ارش نيذلا مه ةفركلا
 ,«ةأرم) نم يتءاج ام»و «مئاقب ديز سيل» يف.

 هل ىذعتي هسفنب يناثلا لوعفملل ىّدعتي امك «دجوق نأل وجلاب لؤألا «نود» ىلع بصنلاب يناثلا «نود» فطع دهاشنا .؟
 .ةدئاز تسيل لاثملا اذه يف 4نم#و ةيلومفمل يلع بصن ةرورتجملا «نم» لحمف «نمالب

 أكر رينملا نيإ هققح امك ةيفرظلا يف امجكارتشإل ناكملا ىلع نامزلا فطع نم عنام ال ذإ ناكم فرظ ايندلا تناكول و ه

 ١ .فانشكلا ىلع

 كر يف انلوق كري ال اذه :لوقأ .يقوصدلا هلاق ءبصنلا هّلحم يف لماع وهف هاوعبتألب قآعتم رورجم و راج ةمذه يف» نأل ع

 ةيفرظلا ىنعم ديغي هنوك ةهج نم لب أرورجم و أراج هنوك ةهج نم سيل لاثملا اذه يف قآعتلاذإ يشب رورجملاو راجلا قأعت

 .لقأتف «يفه ليلدب
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 :هلوقب ًاكّسمت نويدادغبلا

 أٍلْجَعُم ريدق وأ ءاوش فيفسس عيضنُم [ َنيبام محللا هاه لإ
 ".هباوج رم دقو

 عانتما اذه ىلع ىنتبا و ءلحملا كلذل بلاطلا يأ .زرحملا دوجو :ثلاثلاو

 :لئاسم
 و ءادتيإلا وه «ديز» عفرل بلاطلا ّنأل كلذ و «نامئاق ٌررمع و ًاديز ّنإ» :اهادحإ

 .«ّنِإ» لوخدب لاز دق دّرجتلا و .دّرجتلا وه ءادتبإلا

 أدتبمال .لحملا ىلع ًافوطعم «ًأرمع» ترّدق اذإ «ٌررمعو ُمئاق أديز ّنا» :ةيئاغلاو

 و .رخآ عنامل ىلوألا اوعنم امّنِإ و .زرحملا اوطرتشي مل ِمِهّنَأل نييرصبلا ضعب هذه زاجأو
 ,نويفوكلا امه زاجأ و .ربخلا وهو ٍدحار لومعم ىلع «ءادتبإلاو ّنإ» :نيلماعلا دراوت وه
 امب عوفرم وه لب ."ائيش ربخلا يف مهدنع لمعت مل «َّنإ» ّنأل و ءز رحملا نوط رتشيال مِهّنَأل
 ءافخ ربخلا ءيجم لبق عفرلا ةّحصل *ءاّرفلا طرش نكل ,اهلوخد لبق هب ًاعوفرم ناك
 يف قافئإلابط شب سيل هّنَأ امك يئاسكلا هطرتشي مل و ,؟ظفللا رفانتي اًلثل ' مسإلا بارعإ

 اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ :ىلاعت هلوق'امهتّجح و ,ظفللا ىلع فطعلا عضاوم رئاس

 ءبوصنملا «فيفص» ىلع فطع هنأ ريدق» يف دهاشلا ١.

 ىلع فطع ةريدق» 1 .هينإ فاضملا رج يقبأ و فاضملا فذح عت ةريدق خباط» لصألا ناك.١ :ةلالثلا هتبوجأ يأ .؟

 .ةفاضإلاب رورجم فينصلا نأ موت ىلع فطع هّنأ " .راوجلا ىلع ضفخ نكل «فيفص»

 .حأو لومعم ىلع نيلماعا روت دري ال مهلوق ىلعف .؟
 .«نإ» لوخد يأ.*

 .ينوكوهو

 يف أصوقنم وأ أقنطم ملكتملا ءاي ىلإ افاضم وأ أروصقم مسإلا نوكك بارعإلا ريدقت عضاوم نم ناك وأ اهنبم ناك نأب ع

 .زجبلاو عفرلا
 ,ىرخأ بارعإب برعي يناثلاو بارعإب برعي نيفطاعتملا دحأ ناك نأب أّيفح بارعإلا نكي ملول.

 .ًاطرش الز ءازقلا ناك نلو كلذ ىلع اقف مهل ربخلا ءيجم لبق بوصنملا ىلع عوفرملا فطع يف يئاسكلاو ءازفلا يأ
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 ؛نيرمأب ةيآلا نع" بيجأ و «نابهاذ ٌديز و كّنِإ» مهلوق و .ةيآلا مه.ةدئاملا)' « نوئباصلا و

 و أدتبم نوئباصلا و .نوحرف وأ نونمآ وأ نوروجأم يأ .فوذحم «ّنإ» ربخ ّْنأ :امهدحأ
 :هلوق هل دهشي و .ربخلا هدعب ام

 "ةنافنت ىوقلاب احوبت مل نإ و امتنأ و يئاف هبط له ُيليلخ
 ّنِإ :يناقلاو .سكعلا ريثكلا امَّنِإ و ,' ىناثلا ةلالدل لوألا نم فذح هنأ هفغضي و

 :هلوق هل دهشي و .كلذك يأ .ٌفوذحم «نوئباصلا» ربخ و هّأدل روكذملا ربخلا

 بيرل اهب رايق و يئاسف هلحر هنيدملاب يسما كي نمف
 ةلمجلا ميدقت هفهضي و «ٌديز مئاقل» وحن مّدَقُي ىّنح أدتبملا ربخ يف مالا لخدتال ذا

 .”اهيلع فوطعملا ةلمجلا ضعب ىلع ةفوطعملا

 هنأ :يناثلاو «ّنإ» ركذ مدع مّهوت ىلع فطع هنأ ءامهدحأ: نيرماب لاثملا نع و

 نوعمجأ مهْنِإ» مهلوق جّرخ امهيلع و .نابهأذ ديز و تنأ كىَنِإ :يأ فوذحم أدتبمل عبات

 «نويهاذ

 .بصنلاب هأرمع و ٍديز ٌبراض اذه» :ةثلاثلا ةلأسملا

 و بصنلاب «أرمع» وأ عفرلاب «ٌررمع و ٍديز ٌبرض ينبجعأ :ةعبارلا ةلأسملا

 هديزو كلإ:لثم .مسإلا بارعإ ءافخ هيف ةئثمألاو نآرقلا يف عمس يذلا أل طرشلا طارتشإ ىف ءارغلل ةكجبح هيف ركذ امو #

 .امهييف ينبم مسإلا ٌنِإف ةيألا لثم و
 4. احءلاص لمعو رخآلا مويلاو هللاب نمأ نم ىراصتلاو ..ه همامت ١.

 .نييرصبلا بناج نم : يأ 1

 ,4نافند» وه و ربخلا ءيجم لبق «نإ» عسإ ىلع «امتنا» قطع يف دهاشلا

 ىلع لمحلا نم ىلوأ ريثكلا ىلع لمحلاف .شكعلا زيثكلا ْنأل فوطعملا ربخ ةلالدل هيلع فوطعملا ربخ فذح هّقعضي يأ .*

 .لينقلا

 .«بيرغلا وهو ربخلا ءيجم لبق 0نِإ» مسإ ىلع «راّيق» فطع يف دهاشنا ه

 .«بيرغل» ىلع ةاهب رايق» ميدقت يأ ع
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 وا ًانؤنم وأ لأب نوكي ىّتح' ظفللا يف لمعيال لعفلل هّيشملا مسإلا ّنأل .' قاّذُحلا امهعنم
 رمقلا و سمشلاو ًادكس ليللا لعاجوإ» ئلاعت هلوق رهاظب اكسمت موق امهزاجأ و .ًافاضم
 :رعاشلا لوق و (ة”.ماعنألا «ًانايسح

 "اددؤس ودجم ديهمت نم لخت ملف [ اددجم ًاباطتسم مانت تي وه]
 و سمسشلا لعج و يأ ,روكذملا هيلع لدي لماع رامضإ ىلع كلذ ّنأب بيبجأ و

 اهيف فصولا ّنأ ةيآلا يف ريدقتلل دهشي و .هعم الوعفم «أددؤس» نوكي وأ ًاددؤس َتْدهَم

 هلوق هّيضم كل حضوي و بصنلا لمعيال «لأ» نم دّرجملا يضاملا و ءيضاملا ىنعمب

 زوج و ,ةيآلا 080.صصقنا' «هيف اونكستي ٌراهّتلا َو َليَللا مُكَل ّلَعَج ِهِتَمْحَر ْنِم ول ئلاعت
 دارم لعجلا ّنأ كلذ عم معز و «ليللا» لحم ىلع ًافوطعم «سمشلا» نوك يرشخمزلا

 موي كلام» يف هّضن عم هتيصوصخب يضاملا نمزلا يفال ةنمزألا يف رّمتسم لعق هنم
 ىلع لمسح اذإ هتلزنمب ناك رمتسملا نمزلا ىلع لمح اذإ هنأ ىلع (”,ةعئافلا) ؟نيدلا

 :هلوق اًمأ و ”ةضحم هتفاضإ ٌّنَأ ىف يضاملا

 ”انايللا و سالفإلا ةفاخس ًاناسخ اهب ُثنياد ُثنكدق

 فذح ىلع «ةفاخم» ىلع ًافوطعم نوكي نأ و هعم الوعفم «انائللا» نوكي نأ زوجيف

 ريغل لعف «ناّيللا» ّنأل عصي مل فاضملا رّدقيمل ول و .ناّيللا ةفاخم و يأ ,فاضم

 هل لوعفملا يف ٌدبال ر ,هلطم و "هريغ سالفإ نم ٌةيشخ ٌناَسح َنَياد هنأ دارملا ذإ ,مّلكتملا

 .رهام يأ قذاح عمج ١.

 .هيلإبستلا رحملا دوجو نأل هيلع فوطعملا اقفل يف يأ ل
 .«دجما ىلع 6ًاددؤس# فطع تيبلا ,يفو «ليللا» ىلع «سمشلا» فطع ةيألا يف دهاثلا

 «نابسح رمقلاو سمشلاو أنكس يللا َلَمْج ول :ةروهشملا ةءارقلا نأ هيشم كل حيضوي اهم أاضيأ و دع

 و ةيونعم هتفاضإ ناكزمتسم نمز ىلع ّلاذلا فصولا نأ ؟نيدلا موي كلامط يف لاقذإ ضقانت همالك يفذ :ةيونعم يأ
 .بصنلا لمعيفهيظقل هتفاضإةمتسسم نمز ىلع لالا فصولا نأ ليل ٌلحم ىلع «سمهتلا» فطع هتزاجإ يضتقم
 ,«سالفإلاف لحم ىلع بوصنملا هانايللا# فطعع

 .ناتح ريغ لطمو نانسح ريغ سالفإ يأ |



 بيبللا ينغم نم عبارلا بابلا دج ل٠

 .'لعافلا يف هلماعل هتقفاوم نم

 فرطعملل نوكي نأ عضوملا ىلع فطعلا طرش نم نإ :ناّيح يبأ لوق بيرغلا نمو
 يذلا لوألا طرشلا طقسأ هّنِإ مث .اهل اطرش ةلأسملا ةروص لعجف .عضوم و ظفل هيلع
 .هنم ّدبال و ' هانركذ

 مّهوت ىلع ضفخلاب «دعاقال و ًامئاق ٌديز سيل» وحن مُهوتلا ىلع فطعلا :ثلاثلاو

 ةرثك هنسح طرش و مهوتملا لماعلا لوخد ةّحص هزاوج طرش و .ربخلا يف ءابلا لوخد

 :ريهز ُلوق نسح اذهلو .كانه هلوخد
 ”ايئاج ناكافإ ائيش قباسال د ىضمام قردُم ُثسل يأ يلادت
 :رخآلا لوقو

 ؟اينآف قحاب ىوهيسللنسكي ملنإ  لطبالو ًايادقم ْمهشلا مناحلا اسم
 :رخآلا لوق نسحي مل و

 ةِليْثُم مهيف شرنمالو مهبق برين اذ ٌتنكام و

 و .ةميسنلا :برينلا و ءام و سيل يربخ فالخب ,«ناك» ربخ ىلع ءابلا لوخد ةّلقل
 .نيبلا تاذ دسفملا :شمنملا و ,ةميمنلا ريثكلا :لمنملا

 يف ًاضيأ عبقو و .موزجملا هيخأ يف عقو رورجملا يف فطعلا اذه عقو امكو

 .تابكرملا يف و .ًالعف و ًامسإ بوصنملا يفر ءًامسإ عوفرملا

 طرش سي هنأ يطويسلا نم انلقنو انلوق قبسدق و هيلع فطع لب هل الوعفم سيل «نايللا» أل فكصملا نم وهساذه ١.
 .لقاتف ءاهريغ يف رفتغي الام عباوتلا يف رفتغي هّنأل و هيلع فوطعملا ٌلثعم فوطعملا لولح ةّحص فطعلا ةخص

 .حيصفلا يف هروهظ ناكمإ يأ .؟

 .هنسح بجوت «سيل» ربخ ىلع ةدئازلا ءابلا لوخد ةرثكو هيلع ءابلا لوخد مّهوت ىلع كردذم» ىلع فطع 6قباس»

 ىلع ءايلا هذه لوخد ةرثك أميأو ةيزاجحلا «اد# ربخ ىلع ةدئازلا ءابلا لوخد مهوت ىلع 0ًامادقم# ىلع فطع 6 لطب#ل .؟

 .هنسح بجوت دذه «امل ربخ

 .هحبق بجوت هيلع اهلوخد ةّنقو «ناك» ربخ ىلع ةدئازلا ءابلا لوخدل هوت "برين اذا ىلع «شمنم» فطع يف دهاشلا ف

 .مسإلاب ضتخي رجلا نأ امك لعفلاب هصاصتخإل رجلا ريظن مزجلا نأل «هيخأ» لاق امن ع
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 ىلإ ينترَخَأ الولا» ورمع يبأ ريغ ةءارق يف هيوبيس و ليلخلا هب لاقت موزجملا اًمأَ
 نإ» ىنعم و «قّدَصأف ينترْخَأ الول» ىنعم ّنإف (٠0.نوتدانملا' 4نُكَأ و قّدَصأَف بيرق لجأ
 لوقك «قّدْضف» لحم ىلع فطع وه :يسرافلا و يفاريسلا لاقو ءٌدحاو «قّدَصأ يِتّخَ
 .مزجلاب (هءع.فلرعألا)« مهزذي و هل يداه الف هللا ٍللْضُي نم " نيوخألا ةءارق يف عيمجلا

 انه ءافلا تسيلف ,طرشلا رامضإب «كئركأ ينتئاد وحن يف مرجلا نأ نامّلسي امهنأ هّدريو

 ليوأت يق لعقلا و ْنَأ و .ةرمضم نأب بوصنم ءافلا دعبام ّنأل .مزج عضوم يف اهدعب امو
 عضوم يف كلذ عم ءافلا نوكت فيكف ".مّدقت اًمم مّهوتم ردصم ىلع فوطعم ردصم

 :يلذهلا لوق يف 'نالوقلا يتأي و ,رّدقم طرش نيفطاعتملا نيدرفملا نيب سيل و ؟مزجلا

 *ايزن عردتسأ و مكحلاسأ يلم مكتيلب ينولبأف
 و .بصنلاب «أرمعو ٍديز ريغ ٌموقلا ماق» وحن يف فلتخا كلذكو .”ىاون يأ

 الإ » عضوم يف «ديز ريغ» ْنأل :'هلوقل ,هيوبيس بهذم هّنَأو .مّهوتلا ىلع هنأ باوصلا
 :مهلوقب هوهتشف هانعم و «أديز

 ”انهدححلا ال و لابجلاب انسلف | عجسأف رشب اننإ يواعمإ

 نإ ريدقتلاف .ًاموزجم و هل ءازج «قّدَصأ» نوكو رّدقم طرش ىلع 6نإه لوخد مهوت ىلع «قَّدَصَأ» ىلع فطع «نكأ» ١.

 .نكأ و قدضأ يئرْخأ

 دراوملا رثكأ يف ناهيببش امهتءارق ّنأل «نيوخأ» اهيلع قلطأ امنإو يئاسكل!و ةزمحلا :يأ ؟
 .ثباث يقيدصتف بيرق لجأ ىلإ يل كريخأت :يأ .*

 .لحملا ىلع فطعلا نإ يسرافلاو يفاريسلا لوقو مقون ىلع فطعلا نإ ليلخ و هيوبيس لوق يأ .؟
 هلوقو .«مكحلاصأ يلعلف» يأ ءافلا ريدقت ىلع وهف ؛ينوطعأ يأ «ينولباف» ينعأ بلطلا ٌباوج «مكحلاصأ يّلعل»

 يف اهنإف «مكحلاصأ يّلعل» ينعأ ةلمجلا لحم ىلع فطع وأ .جردتسأ ينولبت نإ :يأ موتلا ىلع ٌفطع مزجلاب «جردتسا»

 .مكحلاصأ يّلعل ينوابت نإ :يأ رّدقم طرشل أباوج يسرافلا لوق ىلع مزجلا لحم

 .رفاسملا اهاوني يتلا ةهجلا يأ ئوتلا ع

 .هيوبيس لوقل يأ 3

 .«لابجلاي»وهو «سيل» ربخ بصن موت ىلع «ادي د>الل فطع



 بيبللا ىنفم نم عبارلا بايلا ل

 و ّلحملا ىلع ًافطع هاري هنأ انه تيبلا اذه هداشنإ نم همهف ٌفُكَض نم طبنتسا دقو

 .'هب هوهّبش مهّنِإ :لقي مل كلذ دارأ ول

 ليصي و يقي ْنَم هّنِإل :لبتق ةءارق يف يسرافلا هب لاق و  موزجملا ىلإ لوقلا عجر
 اذهلف .ةلوصوم ْنَم َّنأ معزف «ربصي» مزج و «ىَقّتي» ىف ءايلا تابتإب (..فسوي) 4للا ّنإف

 امّنِإ و ,ربخلا يف ءافلا تلخد فىلذلو :طرشلا ىنعم تنئض "اهّنَأ و ." «يقتي» ءاي تبث

 عفان ةءارقك فقولا ةّينب «ربصي» لصو لب :ليق و ' «ْنَم» ىنعم مّهوت ىلع «ربصي» مزج

 ىلإوتل نكس لب :ليق و .ًالصو «يايحم» ءاي نوكسب (10؟,فارعألا# يتامّم و ّيايحم واط

 ءايلا هذهو ,ةيطرش ْنَم :ليق و «مكرعشي» و «مكؤمأيط يف امك نيتملك يف تاكرحلا
 ةكرحلا فذحب ىفتكا و .لعفلا مال ءايلا هذه وأ ,مزاجلل تفذح لعفلا مال و ٌغابشإ

 ١ .ةةرّدقملا

 مهّنإ» نولوقيسف نوطّلغي برعلا نم ًاسان ّنأ ملعأ و هيوبيس لاقف حوفرملا اَمأ و
 هنأ ىريف ءءادتبإلا ينعم” هانعم َّنأ ىلع كلذ و «نابهاذ ٌديز و كّْنِإ و َنوبهاذ َنوعمجأ

 :لاق امك ,مه لاق
 عل .تيبلا[ ًايناج ناك اذإ ًائيش يتباس ال وأ ئضقام قردم ثسل يأ يلادب

 هداشنإ هحضوي و .همالك نم رهاظ كلذ و ,مّهوتلاب هريغ هنع رّبعام طلغلاب هدارمو

 كلذ انزّوج يتم اّنأب هيلع ضرتعاف أطخلا طلغلاب دارأ هنأ كلام نبإ مّهوت و ,تيبلا

 ّنِإ :ردان لك يف لاقي نأ ناكمإل ًاردان ًائيش تبثث ْنأ عنتمأ و مهمالكب 'ةقثلا تلاز مهيلع

 ,تيبلا ىف امك مّوتلا ىلع فطعلا نوكي نأ هيبشتلا اذه ىضتقم أل ١.

 .مزجلل هءاي طقس و «يقئيال مزجي ةيطرش تناكول ذإ 7

 .ةلوصوملا 4 نمال ىأ :*

 .«يقثي)ل مزجيف ةيطرش «نم» نأ مهوت ىلع :يأ.؟
 .ءايلا ىلع تناك ىتلا ةمضااوهو ه

 .«ّنِله مسإ ناك يذلا «مه» ىنعم يأ ع

 .قوثولا يأ 7
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 .طلغ هلئاق
 ٌقاحسإ ءارو نم و» ئلاعت هلوسق يف يرشخمزلا لاقف ًامسإ بوصنملا اًمأو

 قاحسإ ءارو نم و قاحسإ ' هل انهو و :ليق هّنأك :' ءابلا حتف نميف 0/1.دوم) 4 بوقعي
 :هلوق ةقيرط ىلع ,ٌبوقعي

 ؟اهئارغ نيبب الإ بعان الو ةريشع َنيحلصم اوسيل ميئاشم

 ليلدب ,بوقعي انبهو قاحسإ ارو نِم و :يأ ,«انبهو» رامضإ ىلع وه :ليق و
 ًافطع رو رجم وه ليق و .ةبهلا ئنعم يف هيشلاب ئلاعت هللا نم ةراشبلا ّنأل «اهانرّشبف»
 نيب لصقلا زوجيال هنأ لوألا ٌدريو ”هّلحم ىلع ًافطع بوصنم وأ ' «قاحسإب» ىلع

 هلوق يف مهضعب لاق و ' «ورمع مويلأ و ٍديزب تررم»كرورجملا ىلع فوطعملا و فطاعلا

 اميز انإ» ىنعم ىلع فطع هّنِإ :مد/ ,تافاصنا)«ٍدرام ناطيش ّلك نم انظفح واط ئلاعت
 1 ئلاعت لاق امك*ءامسلل ٌةنيز ايئدلا ءامسلا يف بكا وكلا انقلخ اّنإ وه و «ايندلا ءامسلا

 ًالوعفم نوكي نأ لمتحي و ه.كلمل) «ًاموجُر اهانلعج و جيباصمب ايندلا ءامسلا انّيز دقل و»

 .مدقم ربخ «ءارو نم»و أدتبم ؟بوقعي طف اهعفر نميف اَمأ ١

 ,ميهاربإال ميهاربإ ةأرمإ رشبملا نأل و هواولا»ال «ءافلاد هيألا يف أل اهل انبسوفطك لوقي نأ يلوألا
 .هيلع ةدئازلا ءابلا لوخد مهوت ىلع بوصنملا «نيحلصم# ىلع «بعان» فطع هيف دهاشلا :؟

 ءيفرصنم ريغ هثوكل أحوتفم 4بوقعيإ) راصو «قاحسإ» ىلع يأ
 .ةيلوعفملا ىلع بصنلا هلحم ّنأل ه

 رورجملا ىلع فوطعملاو فطاعلا نيب لصفلا زارج مدع ىرأ ال :لوقأ .«قاحسإ# ظفل ىلع فطع «بوقعي# أب لوقلا يأ ع

 .لقأتف همالك رهاظ وه امك بوصنملا يف كلذ زاوجو

 زوجي ال و حيصفلا يف ّلحملا روهظ ناكمإ لحملا ىلع فطعلا طورش نم هنأ وه و قبس امل يناثلا درب حّرصي مل و .'

 .«قاطسإ هانرشبف»

 .هبصتل حلصي لماعب بوصنم و هل لوعفم هنأ مَهوت ىلع «ةنيزط ىلع فطع هل لوعفملا «ًاظفح إف نأ هلصاح

 .هجوتف فطعلاو هل لوعفملاب هيف رظنُي الو ءامسلا ةنيزل ناك موجنلا قلخ ّنأ ديبأتل مالكلا اذه



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا خي 2؟

 اهاّنّيز ٍناطيش ّلك نسم ًاظفح و :يأ ,فوذحم لماعلاف اهيلع و ًاقلطم ًالوعفم 'هلجأل
 .ًاظفح اهانظفح و وأ .بكاوكلاب

 ىلع ًالمح ه.ملل) 4 اوُنِمديف ٌنهدُت ول اوّدو ال مهضعب ةءارقكف ًالعف بوصنملا اَمأ و
 ٍتاومسلا بابسأ بابسألا ٌغلبأ ىّلَعَلط صفح ةءارق يف ليق و «نهدُت نأ اوٌدو» ىنعم
 ّنإف ,غلبأ نأ يَلعَل وهو .4غلبأ يّلعل ا ىنعم ىلع ٌفطع هّنِإ :بصنلاب د0 رفاغ) 4َعلَطأ
 نِم هتّجحب ّنَحْلُأ نوكي نأ مكضعب ٌلعلف» ثيدحلا وحن ًاريثك «ْنأ»ب نرتفي «لعلا» ربخ
 ؟بٌدح ىلع بابسألا ىلع فطع هّنأ لمتحي و ' «ضعب

 [ فوفشلا سبل نم ىلإ بجأ] يبيع رقت و ٍةءابع ُسْبَلَت

 زاوج ىلع ةّجسح ةءارقلا هذه ّنِإ :”يفوكلا لوق عفدنيف نيلامتحإلا نيذه عم و
 . .يّنمتلا ىلع هل ًالمح يجرتلا باوج يف بصنلا

 ٍتارّشبم حايرلا ٌلسرُي نأ هتايآ نيو إف ئلاعت هلوق يف ليق دقف تابكرملا يف اًمأ و
 مكقيِذيِل و :ريدقتلا ّنأ لمتحي و “ مكُفيِذُيل و مكرّشبُيل ريدقت ىلع هّنِإم.مورل) 4 مكقيذُيِل و
 ىلع دم يذلاك وأ» ئلاعت هلوق يف ليقو اهلسرأ اذكو اذك َنوكيلو

 نوكي نأ زوجيو وم يذلاكرأ ٌجاح يذلاك تيأرأ» ىنعم ىلع هّنإ 18/109.رقب) «ةيرق

 يذلا ىلإ رت ملأ» ةلالدل فذحف .يذلا ّلثم تيأر وأ يأ "لعف رامضإ ىلع

 .مهوتملا هل لوعفملا ىلع هفطع ىلعال رّدقم لماعل ًالومعم ًالقتسم ناكف ١.

 .نطفأو ضوعأ :نخلأ و فلي هلا لوسر ىلإ بوسنم مالكلا اذه :ةغملا رهزم يف يطويسلا لاق
 .ةتباث وأ ةرذقم نأب لعفلا بصنتف ةيفصولا ىنعم نم صلاخ مسإ ىلع لعفلا فطع نم وهف :*
 .لالدتسإلا لطب لامتحإلا ءاج اذإذإ يفوكلا لوق عفدنيف صااخ مس ,ىلع وأ موتلا ىلع فطعلا لامتحإب ي' .*
 .«مكرشبيلا» تارشبملا نوك مهوت ىلع فطع «مكقيذيلا ف
 و هلضف نم اوغتبتل و هرمأب كنفلا يرجتل و هتمحر نم مكقيذيل :يأ هدعب ةفوذحم لمج ثالث «اذكو اذك» نم دارملا .*

 .ةيفانيتسإ «مكّقيِذُيل ١ يف واولاف ريدقتلا اذه ىلع و .اهلسرأ نوركشت مكلعل

 ,هجاح يذلاك تيأر أ» ناك ةيألا لوأ يف «جاح يذلا ىلإ رت مل أ» نأ مظوتف 7

 .ةلمجلا ىلع ةلمجلا فطع نم نوكيف دا



 ميه د“ فطعلا ماسقأ

 ّنأل ئلوأ مّدقت اميف و انه ليوأتلا اذه ر ,' بجعت امهيلك ّنأل هيلع مهلد؛ه+رقب) 4جاح
 ؟ةدئاز فاكلا :ليق و .ىنعملا ىلع فطعلا نم لهسأ هيلع ىنعملا ةلالدل لعفلا رامضإ
 .يذلا ىلع فوطعم لثم ىنعمب مسإ فاكلا :ليق ءّرم يذلا وأ ٌجاح يذلا ىلإ رن ملأ :يأ
 .ّرم يذلا لتم ىلإ وأ ٌجاح يذلا ىلإ رظنت ملأ يأ

 ذإ «يّقح ينّيضقت وأ كئمزلألا» وحن نييرصبلا لوق ىلع ىنعملا ىلع فطعلا نم
 ردصم ىلع فوطعم ردصم ليوأت يف لعغلا و «نأ» و «نأ» رامضإب مهدنع بصنلا

 وأ مهئولتاقت» هنمو .ىّقحل ىنم ءاضقوأ ىّنم موزل ٌننوكيل يأ مّهوتم

 فطعلابف نونلاب روهمجلا ةءارق اَمُأ و .نونلا فذحب نأ ةءارق يف (:د.يتفلل" «اوملسُي
 «انثّدحتن انيتأت ام» هلثم و ,«نوملسي مهوأ» ريدقتب“ عطقلا ىلع وأ «مهّتولَتاقُيد ظفل ىلع

 يأ" .ثيدحلا يغتنيف نايتإلا يفن اذه ىنعم و ,ثيدحف نايتإ كنم نوكي ام يأ .بصنلاب
 ريغ لب يأ ًاثّدحم انيتأت ام :ليق هناك ىّثح ' طقف ثيدحلا يفن وأ ءانّئدحت فيكف انيتانأم

 مهيلع ئضقشالال ئلاعت و هناحبس هلوق ءاج "لوألا ىنعملا ىلعو ٍثّدحم
 يضقي نأ عنتمي ذإ .' يناثلا ىلع نوكي نأ عنتمي و .نوتومي فيكف يأ مء.رماف)«اوتوميف

 .هيلع «رت مل أ> ةثالدل هدعب لعف عم هفذح حف بجعتلل امهيف ماهفتسإلا أل :يأ ١.

 .لقاتف ءيش هلثمك سيب :لثمب همالك رو هلل لصألا فالخ نأرقلا يف ةدايزلا ىوعد أل ديعب لوقلا اذه :يقوسدلا لاق

 ممالكلا يف فطع الف ةرّدقملا نأهال ةبصان 6وأ» نييفوكلا لوق ىلع و ؟

 .مهنم ٌمالسإوأ مهل َلاَتق مكنم كيل :ريدقالاف
 .ةيلعفلا ىلع ةيمسإلا ةلمجلا فطع ناك ؛نوملسي مهوأ» ريدقت ىلعف لعفلا ىلع لعفلا فطعب عطقلا ىلع يأ ه

 .ثيدحلا وهو بّيسمنا ىفتنإ نايكإلا وه و بيسلا ىقتنإاذإف ع

 .«انل ثدحمريغانيتات» ّحص اذلف ببسلا نود بجسملا ىفن «ام».

 .امهيلك بتسملاو ببسلا يفن يأ ل

 هللا يضقي نأ عنتمي ذإ حيحصب سيل اذه و 6تّيم ريغ يضقي» حصي نأ اذه ىلع بجي ذإ طقف بتسسملا يفن ىلع يأ ١



 بيبللا ىتغم نم عبارلا بابلا دلع عع

 ًالخاد امهنم ّلك نوكيف ,«انيتأت» ىلع ًافطع اَمِإ نوكيف هعفر زوجي و ,نوتوميال و مهيلع
 انيستأت امد وحن يف حضاو ”ىكلذو .ًابجوم نوكيف ' عطقلا ىلع وأ .' يفنلا ٌفرح هيلع
 مزجل فطع ول هّنأل و ,هئايسن و هلهج تابثإ دارملا ّنأل «ىسنتف أرقت مل» و «انرمأ لهجتف
 :هلوق يف و" «ىسُنَت»

 اليمأنلا ركن و يججرثف نيقيسب انستأي مل انأ ريغ

 .هب ىتأ اًمع نيقيلا ءافتنإل هب يتأ ام فالخ وجرن نحنذ نيقيلاب تأي مل هنأ ىنعملا ذإ

 ىلع ًايفنم و ؛مزج اذإ لوألاك هتدح يلع ًايفنم ريصي هّنأل ”ءانعم دسفل هبصن وأ همزج ول و
 ,ةلكشمف قباسلا لاثملا يف كلذ مهتزاجإ انيأ و هتابثإ دارملا امّنِإ و .بصن اذإ عمجلا

 يف انيتأت ام» :هانعم نوكي نأب مهلوق هججوي دق و .'نايثإلا مدع عم نكمي ال ثيدحلا ّنأل
 نوكي نأ وهو ,”رخآ ٌدجو فانئتسإلل و .«كلذ نع ًاضوع نآلا انثّدحت تنأف لبقتسملا

 .نوتومي ال مهو مهيلع 2#

 .بصنلا يهجو نم لؤألا هجوكاذه ءاننّدحت امف انيتأت ام :يأ.١

 ىلعف .انثذحت تنأف انيتأت ام :يأ ةفنأتسم ,ةئمسإ ةلمج فوطعملا نوكيف أدتبم ريدقت ىلع اهلبق اقم عطقلا ىلع يآ ؟

 ,ةبجوم فوطعملا نوكي فانيتسإلا

 .عطقلا ىلع يأ 3“

 .«ملدف موزجم وهو هأرقت» ىلع هفطع .*

 و ءءاجرلا تابثإوهو اندارم فالخ اذهو ببسنا عم وأ هدحو «يجرن» وهو ببسملا ىفتنإ هيهجو يف نألف بصتلا ىلع امأ

 .6مل»ب يفنم وه و ةانتأي» ىلع هفطعل أضيأ ىفتنإ هلألف مزجلا ىلع اَدأ
 .«انثّدحتف انيتأت ام» يف عطقلا مهتزاجإ يأ ع

 .نايثإلاوه و هببس مدع عم ثيدحلا وهو بببسملا عقي نأ نكمي الف ثيددحلل يبس نايتإلا نوكيف ةيببسلل ءافلا أل '/
 ريدقتب عطقلا ىلع وأ هلبق لعف ىلع فطعلا ىلع ام فلا عفر ْنأ لصاحلاو .يناثلا تارثإ ديفي عطقلا و عطقلا ريغ يأ

 و ببسلا ءافتنإ يف بصنلا يهجو دحأكوه و ءيش ىلع فوطعم ريغ ًالقتسم لعفلا لعج وه و هجولا اذه ىلع وأ أدتبم
 .أعم بيسملا
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 و ؛ليلق وه و بصنلا ىهجو دحأ وهو .' لوألا ءافتنال ىناثلا ءافتنإ و ةّيببسلا ىنعم ىلع

 ١ :هلوق هيلع
 ٌمزجتف كيلع ٌعّرَج ام ردت ْمَل ةموحرم ٌةْيِبِص ُتكرت ْذَقَلَف

 "رمع نب يسيع أرق و .'عزجت ملف هفرعت مل اهّثكل و ,تعزجل عزجلا تفرع ول يأ
 ىنعم ىلع ' فانئتسإلا هيف فورخ نبإ زاجأ و «ىضقُي) ىلع ًافطع «نوتومينإ)
 دق و ؟”.دالسرملا) «َنورذتعيف مهل ٌنذْي ال وا ةعبسلا أرق و .تيبلا يف انمّدق امك ةّيببسلا
 روهشملا و ؛لصاوفلا بسانتل هنع َلِدُم نكل و* «اوتوميفإ يف هلثم ًانكمم بصنلا ناك
 هعم هلاخدإو لعفلا ىلع فطعلا دّرجم ىلإ لب :ةّيببسلا ينعم ىلإ دصقي مل هّنَأ ههيجوت يف
 هلوق يف اوُهُت دق و ,راذتعإلا يف نذإلا يفن «مهل نذؤي ال »ب دارملا ّنأل ”يفنلا كلس يف

 كلام نبإ معز و ءكلذ دعب ' مهنم رذعلا ىّنأتي الف (.ميرمتلا) «مويلا اورذتعت الل ئلاعت
 .ةعامجلا بهذم ىلع لكشم وهو ؛«نورذتعي مهف» ريدقتب *فنأتسم هنأ :نيدلا ردب

 .ةيببسلا ةدارإ دنع بصنلا رثكألاو هيلإ ةجاحلا دنع الإ بكئري ال ليلق فانيتسإلا هجوأ نم رخآلا هجولا يأ ١.

 يفن ىلع عفرلا هيجوت نكمي ال هّنأل هيلع ىنعملا أل هجولا اذه بكترا امن و عزجلا اهتفرعم ءاقتنإل عزجلا ىفتنإ دقف ؟

 .هجولا اذهب الإ نيرمألا
 .هجوتف «اوتوميف مهيلع ئضقي ال» يأ ةمّقتملا ةبآلا ىلإ ثحبلا عجرف 3“
 .هيش ىلع فوطعم ريغ ًالقتسم لعفلا لعج هجو ىلع فانيتسإلا ةيألا هذه يف يأ ؟
 مهيلع ىضقي الا يف امك طقف راذتعإلا يفنال نذإلا يفن ببسب راذتعإلا يفتني نأ وهو بصنلا نم لؤألا هجولا يأ ه

 ,ةلوتوميف
 و نذإلا نم لكو هيف ةّببس ال لب ببملا يفن بجوي ببسلا يفنف نذإلل أبرم هنوكل راذتعإلا يفتني ال هّأ دارملاف ع
 .«مويلا اورذتعت الط ليادب راذتعإلا يفنو «مجل نذؤي الط ليلدب نذإلا يفنف ةيبيسلاب ال هناذب يفنم راذتعإلا
 .راذتعإلا يف نذإلا دعب يأ /

 :يف مّدقن امك أدتبم ريدقتب لبق امع عطقلاوه و فانيتسإلا لؤألا هجولا ىلع يأ

 اليمأتلا رثكن و ىكرُتسف نيقيب انياي مل انأ ريغ



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا ع 58

 و ؛عفرلاب '«كّيحنف انيذؤت ام» كلوق ىف امك نذإلا ءافتنإ عم راذتعإلا توبث هئاضتقإل

 فالتخإ ىلع «مويلا اورذتعت الإ» لجن عم راذتعإلا توبث لمحي فانيتسإلا ةّحصل

 ٍمِهّنِإ مهوفقو » .5.نئحرل) (ٌناجال و سنإ هبنذ نع لأسي ال ٍذئمويف » ءاج امك.' فقاوملا
 لهجتسف انيتأت ام» ةلزنمب نوكيف ؛"بجاحلا نبإ بهذ هيلإ و 5؟:تاقاصلإل «نولوئسم
 يفن نع تقو يف راذتعإلا بّبستي ال و ةّيببسلل ةفطاعلا ريغ ءافلا نأ هدريو ”«انرومأ

 ام وه و ًايفنم راذتعإلا نوكي رخآ هجوب فانيتسإلا عص دق و ,رخآ تقو يف هيف نذإلا
 حّرص دف و ,ةّيبيسلا ىنعم ىلع نوكي دق فنأتسملا نأ نم فورخ نبإ نع هانلقت و هانمّدق
 ّنأب روفصع نيإ هدر و“ «اوتوسيف مهيلع ئضقُي الا» لثم ىنعملا يف هنأ و ؛ملعألا انه هب
 بّيستي هّنإف ؛مهيلع ءاضقلا فالخب ,راذتعإلا لصحي ال و لصحي دق راذتعإلا ىف نذإلا

 انينأت ام» يف ةئببسلا ىنعم ىلع بصنلا ّنأب عئاضلا نبإ هيلع هدر و .ًامزج توملا دنع
 ّنإ :لوقأ يذلا و ."ثيدحتلا لصحبال و نايتإلا لصحي دق هنأ عم ,عامجإب ٌرئاج كانثّدحتف
 .هيلع ليزنتلا لمح نسحي الف ًاّدج ليلق *ىنعملا اذهب عفرلا ءيجم

 .ءاذيإلا ءافتنإ عم بابحإلا توبث هيف دهاشلا ١

 .رخآ ضعب يف مهراذتعإ يفاني ال اذه و فقاوملا ىضعبا رظنلاب اذه نيرمألا ءاقتنإ نم ةعامجلا هركذ ام ّنأ هلصاح .؟

 ملعيل مهنع لاوسلاب جانحي ال هدابع لامعأب ملاح ئلاعت هللا نأ ىلإ رظنلاب «ئاج ال و شنإ هبنذ نع لثسي ال ٍمئموي :؟

 ىلع مهرارقإب مهينع عئحي و مهلامعأب اورقيل سانلا نع لئسي ئلاعت هّنأ ىلإ رظنلاب «نولوئسم مد مهوفق» و ميلامعأ
 .مهبسفنأ

 هركذ بجاحلا نيإ ّنأب ينيمامدلا هضرتعا .بجاحلا نيإ بهذ «نورذتعي مهف» ريدقتب أفنأتسم «نورذتعيف» نوك ىلإ يأ *
 مدع ىلع ًابكرم راذتعإلا نوكوهو ةّحصلا مدع نم هيلع مزلي امل هفعض امّنإو بجاخلا نبإل هتبسن حصي الف ٍئنيح و هفّعضو

 .هيلع نأرقلا لمح حصي الف نذإلا
 .ًادتبملا ريدقتب عطقلا ىلع فائيتسإلا يف ه

 ءتوملا ءافتنإ بجوي مهيلع ءاضفلا يفن نأ امك راذتحإلاوه و بّسملا ءافتنإ بجوي نذإلاوه و ببسلا يفنف 2
 .راذتعإلا لصحي الو راذتخإلا يف نذإلا لصحي دق هّنأل سأب ال اذه ىلعف دا

 .بتسملا عفر ةلاح يف بتسملا هافتنإ بجوي بيس هافتنإ نأ يأ 4
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 ةرفقف

 لك نع يهنلا و .ظفللا ىلع فطعلاف تمزج ْنإ «أنبل برشت و ًاكمس لكأت ال»

 نع عيمجلا دنع يهنلا و ,ينعملا ىلع نييرصبلا دنع فطعلاف تبصن نإ و .امهنم

 نع يهن هْنَأ روهشملاف تعفر نإ و ,نبل برش عم كمس لكأ كنم نكي يأ !«عمجلا
 جوتي ملف ,فنأتسم هنأ ههيجوت و .نبللا برش كلو :ىنعملا ّنَأو ,يناثلل ةحابإو لوألا
 ىلع هّنكل و ,"بصنلا هجو ىنعمك هانعم ّنإ :كلام نبإ نيدلا ردب لاق و .يهنلا فرح هيلإ
 ,ٌدعُب هيف و .لاحلل واولا رّدق هّنأك و ه.٠نبللا ٌبرشت ّتنأ و ٌكمسلا لكأت ال ريدقت

 هجوأ نم لكل اولعج ذإ ,مهلوقل فلاخم وه مث .؟تبنُملا عراضملا ىلع ظفللا يف اهلوخدل

 .أ ىنعم بارعإلا

 .ال مأ نويرصبلا هلاق امك ىنعملا ىلع فطعلا ناك ءاوس ةّعملل واولا أل ١.

 .عيمجلا نش ىهنلا يأ 5

 ىلع واولا لخدف «نبللا برشت تنأ» ريدقتنا :نيدلا ردب لوقي نأ الإ مهّألا تبثملا عراضملا ىلع ةيلاحلاواولا لخدي الذإ :؟

 .لقأتف ةّيمسإلا ةلمجلا

 .مهلوق فالخ اذهو ءاوس عقرلاو بصنلا هجو ىنعم نيدلا ردب لوق ىلعو ٌرجلاو بصنلاو عفرلا يأ .*
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 نبإ و .ليهستلا باتك نم هعم لوعفملا باب حرش يف كلام نبإ و .'نوينايبلا هعنم

 نسيإ ذيملت  ءافلاب  راّفصلا هزاجأ و .نيرنكألا نع هلقن و .حاضيإلا حرش يف روفصع
 يف «تاحلاصلا اولمعو اوتمآ َنيذلا رّضب و» ئلاعت هلوقب نيلدتسم .ةعامج و ,روفصع
 هيوبيس زاجأو :ناّيح وبأ لاق ,”فّصلا ةروس يف «نينمؤملا رّشب» و ةرقبلا ةروس

 .ةغالبلا يواسي يذلا ملعلا لب عيدبلاو يناعملا لباقي يذلا ملعلا سيل انه نايبلا نم دارملا ١

 لحم اهل يثلا لمجلا اّمأو اهل لحم ال يتلا لمجلاب عنملا لؤطملا ةيشاح يف ديسلاك مهضعب دق هنأ ملعاو :ليصفت و ةدايز
 هللا انبسح ايلاقا اوزاجأ اذل ر ىلوألا ىلع ٌفطع ةيئاشنإ ةمج (هْقَسفأ امقف «هُمَسفأ امو مئاق هوبأ ٌليز» وحن ًاقافكإ هيف زوجيف

 لحم اهبل يتلا ةلمجلا ىأل و «ليكولا مع اولاقو هلل انبسح اولاق :يأ .يكحملا نمل ةياكحلا نم واولا نأ ىلع «ليكولا معنو

 .نيتلمجلا الك يف عنملا فئصملا مالك رهاظ امأ.نيربتعم ريغ ةيربخلاو ةيئاشنإلا ناكف درفملا ةوق يف

 مل نإف .نيقداص متنك نإ ها نود نم مكءادهش اوعداو هلثم نم ةروسب اوتأف اثدبع ىلع انلزن اقم بير يف متنك نإو» .؟

 مهل نأ تاحلاصتا اولمعو اونمأ نيذلا رش و .نيرفاكلل ٌتّدعأ ةراجحلاو سانلا اهدوقو يتلا رانلا اوقاف اوسفت نل و اولعفت

 18377 هرقب «..راهنألا اهتحت نم يرجت تانج

 .«نيرفاكلل تٌّدعأط ىلع «تاحلاصلا اونمعو اونمأ نيذلا رّشبظ فطع هيف دهاشلا

 هللا ليبس يف نودهاجُ و هلوسر و فلاب نونمؤت ءميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمأ نيذلا اهّيأايط

 نكاسمو راهألا اهتحت نم يرجت تاج مكلخدي و مكبونذ مكل ؤفقي .نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ مكسقنأ و مكلاومأي

 .1؟-١٠ «نينمؤملا رّشبو بيرق ختفو هللا نم ٌرصن اهنوتحت ىرخأ و .ميظعلا روفلا كلذ ندع ٍتاّنج يف ةيتط
 .«بيرق ُحتفو هللا نم رصنإط ىلع «نينمؤملا رّشِب» فطع هيف دهاشلا



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا دف

 هدّيْؤيو .,'فوذحمل ًاربخ نالقاعلا نوكي نأ ىلع «نالقاعلا ٌورمع نمو ٌديز ىنءاج»

 :هلوق

 ؟؛لؤعم ني نيراد يسر ةنع له و ٌةفارهسُم ٌةربع يئافشّنإ و
 لوقو

 ؟يوثإب ناسجلا كيقامأ لخكو ٍرماع نإ باب ةنسع ًالازغ يغادن

 :هلوق و تيبلا اذهب راّمصلا ّلدتساو

 ؟[ ايه امك ولخ نييحلا ةموركأ وأ مهئاتسف خيكناف كالو ٍةلئاق و
 .نالوخ هذه :هيوبيس دنع هريدقت نإ

 هل بلطي ىثح رمألا فطعلاب دمتعملا سيل :يرشخمزلا لاقق ةرقبلا ةيآ اَمأ :لوقأ و

 فلرقتكا نيرئاكلا تاع ةلمج ىلع نيثمؤملا بارا ةلمج فطعدارمل ل الكاتم

 همالك نم ّمتَأ و «اوفّنإط ىلع ' فطع زّوج و ” «قالطإلاب ًانالف ْرّْشِب و ديقلاب ٌبّناَعُي ٌديز»
 و :لاقيف هيلع دازي و ,ركذ امك باوثلا ةلمج فطعلاب دمتعملا :لاقي نأ لوألا باوجلا ىف
 اولمعو اونمآ نيذلاو :ليق هّنأكو ”هنم لصاحلا ىنعملا ىلإ هيف روظنم مالكلا
 نأ ٌحصياال هّنأل .رظن هيفف يناثلا باوجلا امأ و ”ىلذب مهرّشبف تاّنج مهل تاحلاصلا

 .ثحبملا رخآ يف ئلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك زوجيال هن ,ديز و ورمعل ةفص هنأ ىلع ال :نالقاعلا امه يأ ١.

 6. يئافش نط ةيربخلا ىلع 6. مسر دنع له» ةيئاشنإلا ةلمجلا فطع دهانلا ؟

 ,«.ًالازغ يغانث» ةيربخلا ىلع «.كيقامأ ْنْحُك ون ةيئاشنإلا ةلمجلا فطع دهاشلا ؟

 .6نالوخ هذه» ةيربخلا ىلع 4 ميّماتف حكناه ةيئاشنإلا ةلمجلا فطع هيوبيس ريدقت ىلع هيف دهاشلا ؟

 باوث ىنعم فطع دارملا لب هياء لكشي ىتح ةيئاثنإلا ةلمجلا ظفل ىلع ةيربخلا ةلمجلا ظفل فطع دارملا سيلف ه

 .ةئجلا مهن تّعأ اونمأ نيذلاو رانلا مهل ْْدِعأاورقك نيذلا:ليق هنأك«نيرفاكلب باذع ىنعم ىلع نينمؤملا

 .قالطإلاب ُرّشِبُي ُنالفو ديقلاب بّقاعُي ُديز :ليق هّنأك

 .ساب الف ءاشنإلا ىلع ءاشنإلا فطع نم ناكف «وقتا» ىلع افوطعم «رّمره نوكوه يرشخمزلا نم يناثلا باوجلا ./
 .ظفللا ىلع ظفللا فطع ال ىنعملا ىلع ىنعملا فطع ناكف

 .ىرخأ هوم ربخلا ىلع ءاشنإلا فطع مْزلي الف ةيببسلل ءافلاو 4نيرفاكلل تّدعأ» ىلع فطع 4اونَمأ نيذلا» ةلمج 3
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 لثمبب نايتإلا نع نيرفاكلا زجعب ًطورشم ريشبتلاب رمألا سيل ذإ .طرشلل ًاباوج نوكي
 مهريغ رّشبق اولعفي مل نإف :ليق هّنأكف .نينمؤملا ريغ مِهْنَأ ملُع دق هّنأب باجي و ' .نآرقلا
 .«ةّنجلا نم مهل ّظحال هّنأب نيدناعملا ءالؤه ْرّشبف» "اذه ىنعم و .تاّنجلاب

 حدقي ال و .«اونمآ» ىنعمب هّنأل 4نوئمؤت» ىلع فطعلا ّنِإ :فصلا ةيآ يف لاق و
 .مالسلا و ةولصلا هيلع يبنلا «ْشبظبر نونمؤملا 4نونمؤت الب بطاخملا ْنَأ كلذ يف
 "ماهفتسإلا باوج «مكل زفغي» َّنإ و ءبلطال ةراجتلل ريسفت هّنِإ :«نونمؤت 9 يف لاقيالو
 نيلعافلا فلاخت ّنأل ,ةرسفملا لمجلا ثحب يف رم امك ببسلا ةلزنم ببسلا ببسل ًاليزنت

 نكل و ءانمّلس .ريسفتلل نّيعتي ال «نونمؤت» ّنأل و «ديز اي ْدُعقَأ و اوموق» لوقت .'حدقيال
 ةراجنت اورجّتإ :قباسلا مالكلا ىنعم نوكي نأب كلذ و ًارمأ هنوك عم ريسفت هنأ لمتحي
 نأب وأ .«| وهتنإ» ينعم يف 0.ةشاه) 4َنوِهَنْنُم متنأ لهف# ناكامك ميلأ باذع نم مكيجنت
 لّصحتي يذلا ىنعملا ةدافإل قاسي دق رمألا ّنأل ,ةعانصلا نود ىنعملا يف ًاريسفت نوكي

 نمؤت نأ وه» :لوقت امك.” «هللاب ْنِمآ ؟ىكتاجن ببس ىلع كّلدأ له» :لوقي ,ةرّسفملا نم

 نوكي نأ حلصي ال اذه و باوج باوجلا ىنع فطعلا أل طرشات أباوج ناكل ةارقتا» ىلع فطعول هّنأ رظنلا اذه لصاح ١.

 .روكذملا زجعلا نع ًابيسص ريشبتلا نوكيف رشف اوزججع ئإف» ىنعملا ذإ اباوج نوكي ىح طهريشلا نم بيستي ال هّنأل ًباوج

 ظح ال مهّتأب ني دناعملا ءالؤه رّشبف :ىنعملا راص أحّولُم «تائجلاب مهريغ رشبف» ليق اذإ هنأ حيولتلا و ضيرعتلا قيرطب

 .ةّنجلا نم مهبل

 باوج يف مزجلا ّحصي فيكف ةراجتلل أريسفت 4نونمؤت» ناك نإ هنأ ضارتعإل' ,لصاح و ردقم ضارتعإ نم باوج اذه
 بيس وه يذلا ناميإلا ببس ةراجتلا ىلع ةلالدلا نأ هنم باوجلا لصاح و .هيلع بّيرتي ال «مكل رفغي» نأ عم ماهفتسإلا

 اذلف نارفغلل ببس ناميإلا ّنأل ناميإلا وه يذلا ؛.يسلا ةلزنم ةراجتلا ىلع ةلالدنا وه يذلا ببسلا بيس لون دقف نارفغلل

 .ماهفتسإلا باوج يف مَرْج

 .هفالتخإ زوجي لب لعافلاداحّتإ طرش مّلسنال اًنأوه فّئصملا باوج و فطعلا ٌحصي الف نيبلطلا ىف لعافلا فاتخا دقف ع

 رسفي نآب -؟ ٌةراجت اورجُنا :يأ أرمأ رشسفملا ريدقت طرشب ًارمأ هنوك عم ريسفت هنأ ١ :نيرمأب هْجوُي نكل ريسفت هنأ ه
 .ربخلا و ءاشنإلا يف رشفملاو رسقملا هفالتخإ لكشي الف ظفللا نود ىنعملا يف رشقملا

 .ظفللاو ةعانصلا نود ىنعملا يف ريسفت هّنأل لذ حدقي الو أرمأ هنوك عم ةاجنلا بيسل ريسفت «هللاب نمأ» غ



 بيبئلا ىنغم نم عبارلا بابلا دع 7

 .ريسفتلا ينعم يف ريشبتلا لوخد مدعل ' فطعلا عنتميف ذئينح و .«هللاب

 ُفْدَح و ”«اهيأ اي» لبق ةرّدقم «لُث» ىلع نافوطعم ' نارمألا :يكاكسلا لاق و

 :ةيناثلا ىف و لذنأف :ىلوألا يف هريدقت 7 ؟يفوذحم رمأ ىلع نافوطعم :ليق و ءٌُريثك لوقلا

 و ينرذحاف ريدقتلا نإ :ء,ميرس) (اًيِلَم ينزجها را يف يرشخمزلا لاق امك .ثِشبأن

 .ديدهتلا ىلع « ىٌتَمْجرَألط ةلالدل ينؤجها
 اأو
 ِلوَمُم نم سراد عسر دنع له و [ ةقارهم ةربع يئافش نإ وأ

 .مه.فاقحألا «َنوملاظلا موفلا الإ ُكَلهُي لهفإط يف اهلثم ث ةيفان هيف لهف
 باوج يف اهلثم ةّيببسلا دّرجمل ءافلا وأ «نالوخل يت هانعمف '«نالوخ هذه» :اّمأ و

 ُّلَصُف ,رثوكلا كانيطعأ نط ئلاعت هلوقب 'ًالدتسا الهف كلذب *اًلدتسا دق ذإ و طرشلا

 يف فوطعملا أل هل أريسفت أاضيأ «نينمؤمل' رّش» ناك ةراجتلل يونعم وأ يعانص ريسفت «نونمؤت» نأب لوقلا ىلع هّنأل ١.
 لوخد مدعل كلذك سيل و ريسفتلا ىنعم يف امضيأ «نينمؤملا رّشبه ناك ةردتفم «نونمؤت» ناك اذإف هيلع فوطعملا مكح

 عمجمأ) .ةفئاتسم ةلمج ةرشب» نأ نيرسغملا ركأ يأر ّنأ ملعاو .فطعلا عنتميف ريسفتلا ىنعم يف ريمثبتلا

 12٠ 17 نامحرلا هب نم ام ءالمإ 6ع )7 نايبلا 3اله /1 نارقلا بارعإ لكشم ؛١1 صا ج نايبلا

 .فضلا و ةرقبلا ةيأ يف هرّشب» يأ .؟

 ىلع مكلذأ له اونمأ نيذلا اهّيأ ايه فضلا ةيأ يف و 6..مكر اوديعا ساثلا اهيكأ اي لق» ةرقبلا ةيآ يف ريدقتلا ناكف :*

 .عاشنإلا ىلع ءاشنإلا فطع نوكي نيريدقتلا نيذه ىلعف «..ةراجت

 يفو هلونمأ نيذلازشب و قتلي دهحم اي ةقباسلا رانلا نم نيرفاكلارذنأَف نيرفاكلل ثْدعْأ» ةرقبلا ةيأ يف ةريدقتلا ناكق .؟

 .ةيببسلا دوجمل رمألا يف ءافلاو «نينمملاْرَّشِبو كَسفُت دهحم اي زشبأف بيرق حتفو» فصلا ةيآ

 .عأتلم ينزكجهلو ىّئمْجرَأل هثثث مل نثل ,ميهاربإ اي يتهلآ نع تنأ بغار أ لاقط ه
 .ةيربخلا ىلع ةيربخلا ةلمجلا فطعل ريضالو ةيئاشنإال ةيفنم ةيربخ ةلمجلا ناكف

 ال ةيببسلل ءافلا-' ءاشنإلا ىلع ءاشنإلا فطع نم ناكف «نالوخل نتا هانعمف هيبنتلل ةمذه» يف ءاهلا-١ :نيرمأب هجوي لا

 .انثحب نع أجراخ تيبلا ناكف فطعلل
 .فّئصملا ةرابع لأ يف قبس امك هب لدتسي مل ناّيحابأ آل نايحابأ و راصنا دارملا سيل و ةعامجلاو رافصلا يأ
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 .ريثك ليزنتلا يف هوحن و (؟.ردركلا) رحنا و كّبرل
 :امأو

 [ييْئاب ٌناسحلا كيقامأ لُحَكو [رماع نيإ باب دنع ًالازغ يغانت]
 يرّدقم رمأ ىلع ًافوطعم نوكيدق و '' ,تايبألا نم هلبق اميف رظنلا ىلع فّوتيف

 .«أيلَم ىنؤجها و» ىف ليق امك .لّك و اذك لعفأف :يأ ىنعملا هيلع
 نمد زوجياال هنأ ملعا و '':لاق امّنِإو هيلع طّلغق هيوبيس نع ناّيحوبأ هلقنام اًمأ و

 و هتّبنأ نم ىلع اّلِإ ينثت ٌدثتال كّنأل ٌتبصن وأ ٌتعفر .«نيحلاصلا نيلجرلا ٌديز اذهو هللاّدبع

 :راّثصلا لاق و .ةدحاو ةلزنمب امهلعجتف ملعتال نم و ملعت نم طلخت نأ زوجيال و .هتملع
 مالك يف ناّيحوبأ فّرصتف ءاهحّحصي تعنلا لاوز ّنأ ملُع تعنلا ةهج نم هيوبيس اهعنم امل
 ىلع رصتقي و ناعنام ءيشلل نوكيدق ذإ راّثصلا ركذ اميف ةّجحال و "٠ هيف مهوف راّفصلا
 ١ .ملعأ هللاو .'' ماقملا هاضتقا يذلا هّنَأل امهدحأ ركذ

 انميف انٌمقد اذإ نكل و ربخلا ىلع ءاشنإلا فلدع هرهاظ يذلا تايألا نم ريثكو ةيآلا هذهب اًلدتسي نأ امهيلع ناكف يأ

 ةّيببسلل اهيف ءافلا نأ

 .هيلع ًافطع «ٌلُكك» ناك ةيئاشزإ ةئمج هيف لعل ٠

 .هيوبيس لاق يأ ١

 دارم نأ نايحوبأ مهوف ءامهالك عوطقملاو يعانصلا تعنلا .تعنلا نم هدارم و اهحّحصُي تعنلا لاوز أ ملغ :راصلا لاق .؟

 مفوذحمل ًاريخ نالقاعلا نوكي نأ ىلع «نالقاعلاؤرمع نمو ٌديز ينءاجال هيوبيس زاجأ :لاقف .يعانصلا تعنلا رافصلا

 هيوبيس دروأف يلعيال نملو ملعي نمل تعننا نوكو ربخلا ىلع ءامشنإلا فطع :ناعثام ةلمجلا هذه نوكي نأ نكميف .17

 .لماتف تعنلا باي يف هثحب نأل يناثلا





 اذ

 سكعلاب و ةّيلعفلا ىلع ةّيمسإلا فطع
 :لاوقأ ةثالث هيف

 لثم ىف لاغتشإلا باب ىف نييوحنلا لوق نم موهفملا وهو .'ًاقلطم زاوجلا :اهددحأ
 نم ىلوأ نيفطاعتملا نيتلمجلا بسانت ّنأل حجرأ ًارمع بصن ّنإ «هتمركأ ًارمعو ٌديز ماق»

 :هلوق يف لاق هنأ ينج نبإ نع يكح ًاقطم عنملا :يفاثلاو

 ذقت شزشلا و غادصألا ثباش ام دعس ًامالغ هللا اهشاع

 ؟بصنلا باجيإ همزلي و .أدتبمب سيل و ,روكذملا هرّسفي فوذحمب لعاف سرضلا ّنِإ
 .فانيتسإلل واولا رّدقُأ :لاق نأ اّلِإ .ةقباسلا لاغتشإلا ةلأسم يف

 ,ةعانصلا بس يف ' حتفلاوبأ هنع هلقن ءطقف اولا يف زوجي هنأ .ىلع يبأل :ثلاثلاو ١

 .ةفطاع «ٌرضاح ٌدسألا اذإف ٌُتجرخ» يف ءافلا نوك عنم هيلع ىنب و

 يف هباتك يف ركذ و ,هريسفت يف يزارلا هب جهل دق و يناثلا لوقلا ةثالثلا فعضأ و

 .اهريغب وأ واولاب فطعلا ناكةاوس ىأ ١.

 ,ةيلعفلا ىلع ةّيمسإلا فطع زاوج مدعل ةقباسلا ةلأسملا يف بصنلا باجيإ لوغلا اذه مزلي يأ

 .يلج نبإ يأ.؟

 .تادلجم يف عبطدق و «بيغلا حيت افم» دامس .؟
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 لوق ّنأ اومعز مهّنأو ,ةيفنحلا نم ٌةعامجو اهَعَمَج ًاسلجم ّن نأ كل يعئاشلا بقانم

 مسإ ركذي مل امم اولكأتال وإ» ئلاعت هلوقب دودرم « ةيمستلا كورتم ٌلكأ ٌلحي» ,يعفاشلا
 و .يعفاشلل ةّجح ىه لب ءاهيف ليلد ال :مهل تلقف :لاقف (0:.ماعنال) 6ٌقِسِفَل هنو هيلع هلل
 ّنأل .فانيتسإللال و ةيلعفلاو ةيمسإلاب نيتلمجلا فلاختل ءفطعلل تسيل واولا ّنأل كلذ
 ةدّيقم لاحلا ةلمج نوكتف .لاحلل نوكت نأ يقبف .اهلبق امب اهدعب ام طبرت نأ واولا لصأ

 .اقسف نكي مل ذإ لكألا زاوج هموهنمو .ًاتسف هنوك ةلاح يف هنم ولكأت ال ىنعملا و .يهنلل

 :ىنعملاف (1؟ة.مامنألا) «هب هللا ريغل َّلهُأ ًاقسف وأ» هلوقب " ئلاعت هللا هرّسف دق قسفلا و

 .ه.ا.هللا ريغ هيلع ٌرسيول اذإ هنم اولك هموهفم و . هللا ريغ هيلع ىَمس اذإ هنم اولكأتال

 ”ًباوص ناكل ربخلا و ءاشنإلاب نيتلمجلا فلاختل فطعلا لطبأ ولو ًاحّضوم ًاصّخلم

 .يزارلا َعْمَج يأ ١.

 ,هحبذ نيح هللا مسإ ركذي مل يذلا حيبذلا لكأ يأ .؟

 وهو ةعيرشلا يف رهاظ قسفلا ىنعم ىأل رظن هيف و 4هب هلل ريذ] لهأ» هوقب هرشفو لمجم قسفلا نأ ىلإ ريشي اذه *

 يف لاف امب صخأ وأ خعأ قسفلا نوكي نأ لامتحإل لاق ام صوصخب هريسفت مّلسن الف صحم هلأ انمّلس ول و نايصعلا

 ءانه ليلد الو ليلدل الإ ريسفتلا اذه ىلإ لدعزال و ريسفتلا
 .ركذي مل وأ هيلع هق' مسإ ركذي نأ نم معأ يأ :؟

 ةيمسإلا فطع عنم نم ليصافتلا هذه ركذ مزليالف فطملا عنتماف يربخ «قسفل هلل و يئاشنإ هاولكاتال» ةلمجلا نأل د
 .ةيلعفلا ىنع



 ل

 نيلماع يلومعم ىلع فطعلا

 لماع يلومعم ىلع فطعلا زاوج ىلع اوعمجأ ءازّوجت هيف «نيلماع ىلع» مهلوق و
 ًارمع ٌديز َماعأ» وحن لماع تالومعم ىلع و «شلاج ًارمع و ٌبهاذ ًاديز ّنإ» وحن .دحاو

 نيلماع نم رثكأ يلومعم ىلع فطعلا عنم ىلعو هأقلطنم اديعس أد لاخ ركبوبأ ًاسلاج ًاركب

 .'«ركب هٌمالغ كاخأ و ررمعل هوبأ ٌبراض ًاديز ّنإ» وحن

 ًاعامجإ عنتمم وه :ىكلام نبإ لاقف ًاراج امهدحأ نكي مل نإف .نيلماع الومعم اَمأ و

 ٌراوجلا ٌئسرافلا لقن لب .كلذك سيل و «ّثكب كّرمت و ٌورمع كقماعط ًالكآ ّناك» وحن
 ًارَعؤم راجلا ناك نإف ًاراج امهدحأ ناك نإ و .شفخألا مهنم نإ :ليق و ,ةعامج نع "ًاقلطم
 عنتمم هنأ يودهسلا لقنف «قرجحلا ٌورمع و وأ ,ٌورمع ٍةرجحلا و رادلا يف ٌديز» وحن
 رادلا يف» وحن امّدقم راجلا ناك نإ و ."انركذ نم دنع زئاج وه لب ,كلذك سيل و .ًاعامجإ
 و جارَسلا نيإ و دّربملا لاق هب و ,عنملا هيوبيس نع روهشملاف «ٌررمع ٍةرجحلا و ٌديز
 مهنم- موق لف و ,جاكزلا و ءاّرفلا و يئاسكلا ناف هب و .ةزاجإلا شفخألا نعو .ماشه

 ,نيلماع يلومعم ىلع لب نيلماع ىلع سيل فطعلا ىأل زاججم يأ ١.

 يفو «نإ» لوألا يف لماعلا و ةورمع» ىئع «ركب» و «هوبأ» ىلع «همالغه و «ديز» ىلع «كاخأ» فطع هيف دهاشلا .

 .ةيوقتلا مال ثلانلا يف و براض» يناثلا

 .ال وأ ىرخألا ىلع أمدقم رجلا فرح ناك ءايس و ال وأ رج فرح نيلماعلا دحأ ناكءاوس يأ *

 .ًاقلطمزاوجلا مهنع يسرافلا لقن يذلا ةعامجلا يأ .؟
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 لداعت هيف َّنأل و ,عمُس اذك هّنأل ,زاج لاثملاك ٌفطاعلا ضوفخملا يلو نإ :اولاقف - ملعألا

 .«قرجحلا ٌورمعو ٌديز رادلا يف» وحن عنتما الإ و ,' تافطاعتملا

 يف ّنإإ» ىلاعت هلوقك .' هيوبيس لوق فالخ ىلع اهرهاظ ّلدي عضاوم تءاج دق و
 .نونقوُي موقل ٌتايآ ٍةَباد نم ُثْبَي امو مكقلخ فو ,نينمؤملل ٍتايآل ٍضرألا و تاومسلا
 و اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف قزر نم ءامسلا نم هلا لزنأ امو راهنلا و ٍليللا فالتخا و
 مسإ اهنأل ًاعامجإ ةيوصنم ىوألا تايآ ممديئاملا 4ولقعي موقل ُثايآ حايرلا فيرصت
 ٌلدتسا دق و .عفرلاب نويقابلا و ءبصنلاب 'ناوخألا امهأرق ةثلاثلا و ةيناثلا و .«ّنإ»
 و ءادتبإلا ٌبانم*واولا ةباين ىلعف عفرلا ام .ةلأسملا ىلع ةثلاثلا تايآ ىف ' نيتءارقلاب
 .«ىف» ر «ّنِإ» بانم اهتباين ىلعف بصنلا اّمأ و .«ىف»

 ْ :وجوأةثالثب بيجأو
 حيرصتلا هللادبع فرح يف ّنأ هّديؤي و .اهل لمعلاف .ةرّدقم «يف» ّنإ ؛امهدحأ

 .”«ّنإ» وأ ءادتبإلا وهو .دحاو لماع بانم ةبئان ٌواولا اذه ىلع و «يفدب

 .هيلع فوطعملا يف اهبيترت ىلع فوطعملا يف تالومعلا بنر يأ ١.

 .ًامّدقم ّراجلا ناكاذإ نيلماع يلومعم ىلع فطعلا زاوج ىلع لدي عضاوملا هذه رهاظف .؟
 .يئاسكلو ةزمحلا يأ ؟

 ىلع و :ةيناثلا «تايآ» ىلع ةئئاثلا «تايأ» و «مكفلخ» ىلع «فالتخإ» فطع عفرلا ىلعف .نيقابلاو نيوخألا ةءارق يأ .*

 .ىلوألا «ثايأ» ىلع ةثلاثلا «تايأ»و «تاومسلاه ,ىلع «فالتخاه فطع دهاشأاف بصالا ةءارق

 ةياينلا نم فئصملا دارم نأ ىرأ يذلاو :لوقأ .يهتنا اش لوق وهو ةباينلا قيرطب ةلماع واولا نأ ديفي اذه :يقوسدلا لاق
 . فوطعملا يف نيذل؛ نيلومعمل' بارعإ نايب ضيأ و فوطعملا لماع نايب

 ىلع رورجملاو راجل! فطع عفرلا ةءارق ىلعف 'ذه ىلعو ةرّدقملا «يفاب رورجم «ليفلا فالتخإ» نأ لوألا باوجلا لصأح .*

 ىلع و هدحاو ربخلا و ءادتبإلا لماع ىأل دحاو لماع يلومعم فطع نم ناكف ةيناثلا ىلع ةثناثلا ةتايأ» و «مكقلخ يف»

 دحاو لماع يلومعم فطع نم أضيأ ناكف ىثوألا ىلع ةثلاثلا«تايأ» و «تاومسلا يف» ىلع رورجملاو ٌراجنا فطع بصنلا

 :لئاسم مسن اَنأ ىلع نبم باوجل! اذه نأ ملعا و .هحيضوت اذه .ّنِإ امهيلك لماع نأل

 ا



 م١ + نيلماع ىلومعم ىلع فطعلا

 يأ .أدتبم ريدقت ىلع اهعفر و ىلوألل ديكوتلا ىلع «تايآ» باصتنا ّنأ :يناثلاو

 .ةرذدقم «يف» تسيلف امهيلع و .'ٌثايآ يه

 ىبطاشلا هركذ .««ىف» و «ّنإ» رامضإ ىلع هنأ وهو .بصنلا ةءارق ّصخي :ثلاثلاو

 .ديعب «ّنإ» رامضإو .هريغو

 :هلوق هيوبيس بهذم ىلع لكشي اًممو

 اهُريداقسم هسلإلا مكب ّرومألا ّنإَف هكيلع ْنُوِه

 اهرومأم كنع رصاق الو اهئينَم كيتآب سيلف

 عوفرم ىلع ًافطع «اهرومأم» ناك نإف .ءابلا رورجم ىلع فطع «رصاق» ّنأل

 طابترإلا مدع مزل رصاقب ًالعاف ناك نإ و .نيلماع ىلومعم ىلع فطعلا مزل «سيل»

 .«اهرومأم كنع رصاقب اهيهنم سيلف» ٍذئنيح ريدقتلا ذإ .هنع ربخملاب
 ناك رومألا ىلع ًادئاع «اهرومأم» ىف ريمضلا ناكامك هّنأب ىناثلا نع بيجأ دق و

 ١ ”رومألا يف اهلوخدل تايهنملا ىلع دئاعلاك

 هلوق يف لأسي نأ هل هجن اذهل و ,روكذملا ٌفطعلا َمّنَم نم يرشخمزلا ّنأ ملعاو
 ٌبصن :تلق نإف :لاقف .تايآلا مد/سمهلإ 4اهالّث اذإ رمقلا و اهاحُض و سمشلا و ىئلاعت

 َّنأ ينعي ,نيلماع ىلع فطعلا يف ٌثعقو ةفطاع تاواولا تلعج نإ ىتاي" .لضعم اذإ
 «سمشلا» ىلع فطع تاضوفخملا و ؛«مسقأ»ب ةبوصنملا «اذإ» ىلع فطع هاذإ»

 يلومعم فطع نم ناكف امهسفنأ نيب فطعلا عقو نإ نكلو نيرورجملاو نيزاجلا ىقأعتم نيب عفي فطعلا نأ-١ #
 .«نِله وأ ةيئادتبإلا وه ىرخألا لومعملا لماعو هقّلعتم رورجملاو راجلا لماع ّنأل نيئماع
 .عفرلا ةءارق ىلع نياماع ينومعم فطع نم ناكف ةيئادتبإلا ريغ ربخلا يف لماعلا سيئ هّنأ-'
 .نيلماع يلومعم فطع نم نوكيف نييفوكلأ لوق ىلع خسانلا لوخد لبق عفر امب عوفرم «نإ» ربخ سيئ هنأ

 .هجولا اذه ىف «يل» ريدقت مزليال عفرلاو بصتلا ةءارق ىنع و طقف «تاومسلا» و «فالتخاه نيب فطعلا ناكف ١.

 ةجو ناك دحاو ءيش ىلإ هب ربخملا و هنع ربخملا ريمض دوعف ,رومألا ىلإ دوعي «اهئنم» و «اهرومأم# يف ريمضلا :ةلصاح .؟

 .امهطابترإ

 .بيضو لكشأ نإ لضغأ ني ٌلكشم يأ *
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 ىلع هيوبيس و ليلخلا قفّثا اميف ٌثعقو مسقلل ّنهتلعج نإ و :لاق .مسقلا واوب ةضوفخملا

 ّنأب باجأ ْمث هّضخي باوج ىلإ مسق لك جاتحي الثل كلذ اهركتسا امهّنأ ينعي .ههاركتسا
 ةضفاخلا ةبصانلا يه اهّنأك تراص ءابلا فالخب مسقلا واو عم ركذيال ناكاّمل مسقلا لعف

 .'لماع يلومعم ىلع فطعلا ناكف

 هلوقب هيلع ضرتعا مث ,قيقد ىنعمل طابنتسا و هئم ةّوق هذه و :بجاح نبا لاق

 اذإ عبصلا و سعشَ اذإ ٍليللا و سّنُكلا يراوجلا سّنُخلاِب ُمسقأ الف ىلاعت

 ةلزنم ءابلا لزنتالف .مسقلا لعفب هعم حّرص دق و .ءابلا انه راجلا ّنإف مهس1+.ريرعتل) (سّقَني
 "ما ,ةضناخلا ةبصانلا

 ةرجحلا و ٌديز رادلا ىف» وحن ىف نيلماع ىلومعم ىلع فطعلا زاوج ٌقحلاف دعب و

 ١ ١ 1 .؟ةيآلا ىف زئنيح لاكشإ الو «ورمع

 و :ةياهنلا باتك يف لاقف القتسم ًالوق هلعجف يرشخمزلا باوج زاتخلا نبا ذخأو

 اذإ ليللا و ط وحن يف فطعلا زاج اذهل و ؛مودعملاك وهف ًافوذحم نيلماعلا دحأ ناكاذإ ليق

 .يرشخسمزلا ريغ مالك ىلع كلذ يف هّنِظَأ ام و م.؟.ريلل) 4 ىَلَجت اذإ راهنلا و ىشفي

 ”.بوجولاب فذحلا دّيقي نأ هل يعبنيف

 ضفخ و ةباينلا ىلع «اذإ» بصنف هنع بئانلاك اولا ناكف أدبأ هوأو عم ركذيال مسقلا لعف نأ يرشخمزلا باج لصاح ١.
 لماعلا طلخ نم يرشخمزلا حماست كيلع يفخي ال و .دحاو لماع يلومعم ىلع فطعلا نأكف .ةلاصألا ىلع تارورجملا
 .لمأتف ةلاصألاب لماعلاو ةباينلاب

 و ةاذإ» يفو «ليلث» ىف ةلماع «ةمظعدف سْمْسَع اذإ نيللا ةمظعو :يأ فاضم فذح هيف مالكلا ّنأب يضرلا هنع باجأ

 .صاع يلومعم ىلع فطعلا نم وهف امهبيلع فطع اميف
 .قطاعلا ضوفخملا يلو و مّدقت راج اهبف نيلماعلا دحأ لاقملا ريظن اهّأل كلذو «..رمفلاو اهاححضو سمشلاوإف ةيآ يأ

 .يرشخمزلا هلاق امل أقفاوم همالك نوكيل .؟



 ا

 رّخأت ام ىلع اهيف ريمضلا دوعي يتلا عضاوملا
 'ةبترو اأظفل

 :ةعبس يهو

 معن» وحن ,زييمتلاب اَّلِإ رّسفيال و .سئب وأ معنب ًاعوفرم ريمضلا نوكي نأ :اهدحأ-١
 ءاس» وحن مذلاو حدملا هب داري يذلا لعف امهب قحتلي و «ٌررمع ًالجر سئبو ٌديز ًالجر

 نعو «ٌديز ًالجر فوظ»و (م.فيكلا) 6 جّوخت ٌةملك ثربك» و (10/هفلرعألا) «ٌموقلا ًالثم

 ناك ًالجر معن» هّدري و ,لعفلا يف ريمضال و ,لعافلا وه صوصخملا ّنَأ يئاسكلا و ءاّرفلا

 نيملاظلل ٌسئبإال وحن فذحي دق هنأ و ,لعافلا ىلع غسانلا لخديالو «ٌديز

 .(ه..فيكلإ" «ًالدب
 :هلوق وحن امهيناث لمفُملا نيعزانتملا لأب ًاعوفرم نوكي نأ :ياقلاب !

 ريمضلا ركذ ثيح مالكلا فئاطل نم كلذ ّنأل عضوم لك يف ٌةبتر و أاظفل رُأتملا ىلع ريمضلا دوع عئنمي مل هنأ يلظ يف ١.
 و كلذ اوزوج يتلا عضاوملا نيب هب أدئعم قرفال و ,قيلعت الب الأ أرشسفم ريمضلا ركذ نم سوفنلا يف عقوأ وه ارشفم مث ًامهبع

 يف عاقيإلاو قيعتلا اندصق عضوم ّلك يف زوجي ٌةبترو أظفل رّخأتملا ىلع ريمضلا دوع :لاقي نأ قدحلاف دوعنم يتلا عضاوملا

 .صوقنلا

 خسانلا لوخد مزل العاف «ديز ناكألجر معن» لثم يف «ديز»ل ناك نإ ١( :نالاكشإ ءاّفلاو يئاسكلا ىلع دري هنأ هلصاح :؟

 .عنتمم أضيأ وهو الدب نيملاظلف سئب» لثم يف لعافلا فذحي دق هّنأ مزلي (؟ عنتمم وهو لعافلا ىلع
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 اُلَمُْس يلياخ نم ٍليمج ريفل ينثإ ءالِجألا فِجَأ مل و ينوفجج
 :ءاّرفلا لاق و ',لعافلا فذحي :يئاسكلا لاقف ؟.كلذ نم نوعنمي نويفوكلا و

 وحن وأولاب فطعلا ناكو عفرلا بلط يف نالماعلا ىوتسا نإف ,"رّسفملا نع رَّخؤي و رمضي
 .امهب لعاف هدنع وهف «ىكاوخأ َدَعَق و َماق»

 انئايح الإ ىه نإإ» وحن هربخ هرّسفيف هنع ًاربخم نوكي نأ :ثلاثلا- 7
 :هلصأ و .هولتي امب الإ هب ىنعُي ام ملعي ال ريمضلا اذه :يرشخمزلا لاق ”و.ماعنال) اينُدلا
 :هنم و :لاق .اهنيبي و اهيلع لدي ربخلا أل ةايحلا عضوم يه عضو مث ءانتايح الإ ةايحلا نإ

 2011111 ْتلَمُح ام لمحت شفنلا يه

 يف نكل و .همالك دّيَج نم اذه و :ىكلام نبا لاق“ «تءاش ام لوقت ٌبْرُعْلا يه» و

 «لمحت» و نيلدب برعلا و سفنلا لعج ناكمإل .فعض «ُبرُعلا ىهو سفنلا يهاب هليثمت
 مل نيلاثملا يف ثلاث هجو ناكمإل .فعض ًاضيأ كلام نبا مالك يف و «نيربخ «لوقت»و

 امهلمح نكمي نيلاثملا ّنَأ يرشخمزلا دارأ نإف 'ةّصقلا ريمض «يه» نوك وه و .هركذي
 .ةهدحو كلام نبا مالك يف فعضلاف امهيف نّيعتم هّنأال كلذ ىلع

 اذإف إل وحن و (٠.صالخإلا) (ٌدحأ هللا وه ْلُكظ وحن ةضقلا و نأشلا ريمض :عبارلا- !*

 .همالخألا» ىلإ ينوفج# يف واولا ينعأ ريمضلا دوع هيف دهانثلا ١.

 .ةبترو أظفل ركأتملا ىلإ نيعزانتملا لوألا نم ريمضلا دوع نم يأ ؟

 لعاف واولا أل تيبلاب هلوق درو ؛لعافلا فذح مث «أديز ُثبرضو ٌديز ينبرض» «أديز ٌتبرض و ينبرض» لصأ ناكف :*
 .هريمضال عمجبا ةمالع وول :لاقي نأ لإ خلا فذحيال
 .«وه أديز ٌثيرضو ينبرضا» ريدقتلا ناك «أديز تبرضو ينبرض» لثم يفف .؟

 .عنتمم وهو دحاو لومعم ىلع نالماعا داو هّأب رق
 ةلالدل هعضوم « يه عضو و أدتبملا فذح مث «لوقت ُبرعلا برع ةرابعلا لصأ و ةسسسفنلا شفنلا» :ثيبلا لصأ

 .ةيلع 0برُلاه و «سفنلا» وهو ربخلا

 .ةرابعلا يف اذك.«يه» نع ٌربخ ةلمجلاو هربخ «لمحتا»و أدثبم «سفنلا» اذه ىلع ل/

 .طقف نيهجولا نيذه يف وصحنم «برئلا»و «سفنلا# نأ هيأر ّنأل
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 .لوهجملا ريمض هيّمسي ىفوكلا و («هءءايبنألا' «اورفك نيذلا راصبأ ةصخاش يه
 ':هجوأ ةسمخ نم سايقلل فلاخم ريمضلا اذهو
 و ىه مّدقتت نأ هل ةرسفملا ةلمجلل زوجيال ذإ ًاموزل هدعب ام ىلع هدوع :اهدحأ

 1 :هلوق يف لاق ذإ ىفاريسلا نب فسوي طلغ دقو .هيلع اهنم ءيشال

 ؛ًركاستم مأ ٌرجب ًاميمت انجَه ذإ ةغارملا ٌنبإ ناك ناركس أ

 أدتبم :ٌناركس ةغارملا نبا و .' ةينأش ناك ّنِإ :«ةغارملا نبا» و «ناركس» عفر نميف
 بصن هداشنإ يف رهشألا و .”ةدئاز ناك َّنأ باوصلا و .ناك ربخ ةلمجلا و ,ربخ و
 يوري و .ًافوذحم « وهدل ربخ هنأ ىلع ركاستم عافتراف ':«ةغارملا نبا» عفر ر «ناركس»
 .”اهيف رتتسم ناك مساف .سكعلاب

 نويفوكلا زاجأ و ,ريمض اذه ىف هكراشي ال و ,ةلمجالإ نوكيال هّرسفم ّنأ :يئاثلاو
 نإ اذه و "«ٌورمع ًامئاق هتننظو ٌديز ًامئاق ناك» وحن” عوفرم هل درفمي هريسفت شفخألا و

 ةين يف هّنأل هيلإ ناعجار «هتننظ» ريمضو «ناك» مساو .أدتبم عوفرملا ّنأ ىلع جّرخ عمس
 هّنإ» و «ماق هّنإ» نويفوكلا زاجأ و .اهل ًامسإ «ناك» دعب عوفرملا نوك زوجي و ,ميدقتلا
 :ناداسف هيف و .لوعفملل وأ لعافلل ًاينبم لعفلاب ريسفتلا و عوفرملا فذح ىلع «َبِرُض
 .*لعفلا عوفرم فذح و .درفملاب ريسفتلا

 .«ىه# نع ربخ ةلمجلاو هربخ «ةصخاشاو ادتيم «راصبأ».١

 .«ناكد ربخ ةلمجلاو مّقملا دربخ «ناركس» و أدتبم «ةغارملا نيإهو نأش ريمض همسا يأ ؟

 .مدقملا هربخ «ناركس» و أدتبم «ةغارملا نبا

 .اهربخ «ناركس# و ناك مسإ «ةغارم نباقف .؟

 ,عوفرملا «ناركس» ىلع ٌفطع «ركاستم» اذه ىلع و «ةغارم َنبأ ناك ُنلركسأ :ريدقتلاف ف

 .لعاقلا يف لمعي يأ

 .«ؤرمع ًامئاق هتننظ» اذكو .هلعاف «ديز»و «ناك» يف رتتسا يذلا ةيهال رّسفم «أمئاقا ./

 هبرشالو «ماق» يف رتتسا يذلا« ره» فذح ىلع يأ 4
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 .'هنم لدبي ال و ' هيلع فطعيال و دٌكؤي الذ ؛عباتب عبتيال هّنأ :ثلاغلاو

 ,؟هخساون دحأ وأ ءادتبإلا الإ هيف لمعي ال هّنأ :عبارلاو
 وأ نيثيدحب رّسف نإو ,عمجي ال و ىنثسي الن .دارفإلل مزالم هنأ :سماخلاو

 لوق فعض مَن نمو .هريغ نكمأ اذإ هيلع لمحلا يغبني ال هنأ ملُع اذه رّرقت اذإ و .”ثيداحأ

 ىلوألا و ,نأشلا ريمض «ّنإ» مسإ نإ 0/فارعألا 4هليبق و وه مكاري هَّنِإط يف يرشخمزلا
 فطعيال نأشلا ريمض و *.بصنلاب هّليبق وف ءىرق هّنأ هدّيؤي و .ناطيشلا ريمض هنوك
 نأ ىلوألا و .نأش ريمض ةفّدخملا ةحوتفملا ّنإ» مسا ّنِإ نييوحنلا نم ريثك لوقو .هيلع
 تقلص دق ٌميهاربإ اي نأإل يف هيوبيس لوق' هدّيؤي و ,نكمأ اذإ هريغ ىلع داعي
 ىلع مزجي ِهّنِإ «لعفت ال نأ هيلإ ٌثبتك» يفو «ىتأ» هريدقت ّنِإ 005١ .تاقاصن) «ايؤرلا

 .”«ىنأ» ىلع عفريو ءالثل ىنعم ىلع بصني و :ىهنلا

 «سئي» و «معن» ريمض مكح همكح و زييمتب ارّسفم «ّبْر»ب ٌرجي نأ :سماعلاو
 :لاق .ًادرفم وه هنوكو ًازييمت هرّسفم نوك بوجو يف

 ”اوباجأف ًابئاد جملا ُثروُي ام ىلإ ثوسع  ٌةَيْمِف هئث
 و «ٌدنه ٌةأرمإ ثمعن» لاقي و ءاهّبر ال «ةأرمإ هّبُر» :لاقف .ريكذتلا ًاضيأ مزلي هّنكل و

 .عومسمب سيئ و .عمجلا و ةينثتلا و ثينأتلا يف زبيمتلل هتقباطم نويفوكلا زاجأ
 هنأ كلذ و «ٌبْرو معن» ىباب ريغ يف زييمتلاب ريمضلا رّسفي يرشخمزلا ّنأ يدنع و

 .هب ضتخي الف رئامضلا ّلك ىف عنتمي نايبلا فطع نأل قسن فطع يأ ١

 .هتلثمأ رم امك هنم لدي و هيلع فطي و دقؤي هتف رئامغلا رئاس فالخي

 .عفارلاو زاجلاو بصانلا لماعلا هيف لمعي هّنِإف رئامضلا رئاس فالخب ؟

 .«شلاج ركبو قلطنم ورمعو عئاق ديز وه وحنو «قلطنم ؤرمعو متاف ُديز وه »وحن لمجب و' نيتلمجب يأ **

 يش هيلع فطعي ال نآشلا ريمض أل نأش ريمض «ل» مسا نوكي الف 8ئإ» مسا ىمع هفطع مزلي بصنلا ىلعف ش
 1 .نأشلا ريمض ةفقخملا ةحوتفملا 6 مسا لعج مدع ديوي ي' 2

 .ناشلا ريمض هلعجي ال و فاكنا َريمض لاثملاو ةيألا يف «َنِط مسا هيوبيس لعج
 .هيلإ ريمضلا دوعي و هزييمت 4يف»و ريمضلا ىلع بر لوخد هيف دهاشلا
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 و .مهبم ريمض «ٌنهاّوسف» يف ٌريمضلا +.ةرقبلا) 4 ٍتاوُمَس عبس َنُهاَوَسفل ريسفت يف لاق
 ينعم يف ءامسلا و ,ءامسلا ىلإ عجار :ليقو «ًالجر هّيُر» مهلوقك .هريسفت «تاومس عبس»

 ّنأ هدارم َّنأ ىلع لؤؤت و ه.ا ,لّألا وه يبرعلا هجولا و .ةءامس عمج :ليق و .سنجلا
 .هابأي «الجر هروب ههيبشت رهاظ و .لدب «تاومسلا عبس»

 :روفصع نبا لاق «ًاديز هّبرضالك هل رسفملا رهاظلا هنم ًالدبم نوكي نأ :سداسلا

 ر .كلام نبا هنع هلقن ,حامجإب زئاج وه :ناسيك نبا لاق ,هيوبيس هعنم و شفخألا هزاجأ

 ,تعل وه :يئاسكلا لاق و «ميحرلا يفوثرلا هيلع ٌلَص ْمهّللا» مهلوق كلذ ىلع اوجّرخ امم

 ا :هلوق و .ريمضلا ّتعن نوبأي ةعامجلاو

 امئابلا ماني نأ ُهَمْلَئالف ًاسناوك هئرقزعب ثحبصأ دق
 ّنمق و كّتوخإ اوماق و ىاوخأ اماق» مهلوق و .«مذأ» رامضإب وه :هيوبيس لاق و

 ىف ءاتلاك فرحأ نونلا و واولا و فلألا :ليق و ءريخأتلا و ميدقتلا ىلع :ليق و «ىكّوسن

 1 .راتخملا وهو «ٌدنه ٌثماق»

 هّمالغ بَرَضدك رّخؤم لوعفم هرّسفم و مّدقم لعافب ًالصّتم نوكي نأ :عباسلاو
 لوق هدهاوش نم و :نييفوكلا نم لاّوطلا هللادبع وبأ و حتفلا وبأ و شفخألا هزاجأ «أديز

 :ناسح

 هاممطُس» ّرهدلا هدجم ئَقبأ سائلا نِم ًادحاو ّرهدلا دلخأ ًادجم نأ ولو ١ ع ةديرق 3 2 7 3

 :هلوقو

 ؟دجملا ار يف ىدسلا اذ هاد ىملو و ودؤش ٌباوسثأ ملسحلا اذ هئلح اك

 ميعاربإ ئلتبا ذإ و» وحن .لوعفملا ميدقت رثنلا يف كلذ يف نوبجوي روهمجلا و
 ,' لعافلا ريغب ريمضلا لاصّتال «رادلا ىف اهّبحاص» وحن عامجإلاب عنتمي و (198:ةرقبلا) هير

 .«امعطم» ىلإ هدجم» ىف ءاهلا دوع هيف دهاشلا ١.

 .«ملح اذ» ىلإ «هملح» ىف ءاهلا دوع هيف دهاشلا 5

 .ًادتبم وهو «اهبد اص»ب لصتتا «اه» أل ؟



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا دك 88

 و ربخلا ميدقت امهيف بجاولا و ,' لوعفملا ريغب هريسفتل «دنه دبع اهمالغ َبَرَّضا» وحن و
 ال» يف يرشخمزلا لاق و ' «ٌديز هّمالغ ٍبَرَض» وحن زاوج يف فالخاال و ,لوعفملا
 « مهّنبَسْحَي الفإ» ورمع يبأ ةءارق يف ةيآلا 04.نرمعلا) «اوتأ امب نوحرفي نيذلا ٌنَبَسْحَي
 .ًافوذحم مهريمض ىلع ًاعقاو «نوحرفي نيذلا»ل دنسم لعفلا نإ" لعفلا رخآ ّمض و ةبيغلاب
 نوحرفسي نيذلا مهسفنأ نبسحي ال» يأ «ةزافمب نوحرفي نيذلا مهّئبسحي ال» لصألا و

 اولتُك نيذلا ٌنبسحي ال وف ماشه ةءارق يف لاق اذك و ,ديكوت «مهّتْبسحي الف»و . «نيزئاف
 و .ٌلعاف نيذلاو 2«مِهّتبسحي ال و» ريدقتلا نإ ؛ةبيغلاب (8ة.نارمعلا) «ًاتاومأ هللا ليبس ىف

 رّخؤملا اذه ّنإف .اّدِج بيرغ اذه و  رّخؤملا ىلع ريمضلا دوع همازاتساب نايحوبأ د
 ًاروسكم هشرف ٍةبهاذ لجرب ُثررم» لئاقلا لوق ىف اذه ريظن هل عقو و ,ةبترلا يف مّدقم

 ريمضلا ميدقت ديف ّنأل ,عنتمم «ةبهاذ» وه و اهلماع ىلع انه لاحلا ميدقت :لاقق ' «اهجرس
 نبال عقو و '«ُديز َبّوَض هّمالغ» :كلوقك ناكل مّدق ول هنأ كشال و هرّسفم ىلع
 لماعلا نوكل ميدقتلا نم عنم هنأ وه و ءاذه ريغ هجو نم لاثملا اذه يف وهس كلام

 .هسفن لوعقملا ال لوعقملا ىلإ ف اضم وحو «دنه» ىلإ دوعي «اهه ريمض نأل ١

 .لعاف وه ذإ ةبترلا ىف مدقم «ديز# نأل .؟

 نم ةزافمب مهكبسحي الف اولعفي مل امب اودمحي نأ نوحي واوتأ امب نوحرفي نيذلا ٌنبسحت ال و :هريغ ةءارق يف ةيألاف
 .اه نارمع لآ .ميلأ بنذع مهلو باذعلا

 .رخؤملا لعاقلا ىلإ عجار لوعفملا ريمض و يناثلا لوعفملا «نيزئاف» و لوألا لوعفملا «مه»و هلعاف 6 نيذلا» .*

 .رّخؤملا لعافلا ىلإ ؟مه» عجرف ىناثلا لوعفملا «أتاومأ» و لوألا لوعفمل' مهه و لعافلا «نيذلا» ف

 .لسافلا «نيذلط ىلإ لوعفما) ةمهه درع ىأدع

 .«ًأروسكم» لعاق «اهجرس» و «هسرف» نم لاح «ًاروسكم»و لعاف «هسرف» و «لجرا#/ ةفص «ةيهاذاف

 .«هسرفا» ىلع ةاهجرس» يف «أه» ريمض ميدقت يأه

 ىلإ ءاهلا عجرف لوعفملا ىلع مّدقم لعافلا ةبترو ةديز» ىلإ دئاع ةهمالغ» يف ءاهلا نأ هلصاح و ناّيح يبأ ىلع كر اذه

 لاحلا يذو لاحلا يف لماعلا ةبتر أل «هشرف ةبهاذ اهجرس ًاروسكم لجرب ثررم» هريظن و . ةبترلا يف مدقملا ًأظفل رُأتملا
 .ةبترلا ىف مدقملا أظفل رخأتملا ىلإ «ايجرس» يف «اه» دوعيف ياحلا ىلع ةمةقم
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 ّنَأ بيرغلا نمو .فوصوملا نودب اهيلع ةفصلا لومعم ميدقت زاوج يف فالخال و أ ةفص

 هدوع زاجأ و .ًاظفل مّدقت ام ىلإ ريمضلا دوع عنم هنأ هل عقو ةلاقملا هذه بحاص ناّيح ابأ

 .'ةبترو ًاظفل رأت ام ىلإ
 نوك جم..نارمعلا) (ُهَوَت عوس نم ْتَلِمَع ام و) ئلاعت هلوق يف عنم هّنإف "لوألا اتأ

 ةّين يف نوكيف ًاعوفرم هنوكل ًاباوجال باوجلا ليلد نوكي ٍذئنيح «ةوت» َّنأل ,ةيطرش ام
 بيجع اذه و ,ةبتر و أظفل رخأت ام ىلع ًادئاع «هنيب» يف ريمضلا ٍذئنيح نوكيف .ميدقتلا

 عنمي نأ همزلي و ,بيكرتلا ريغل «وت» مّدق ول و أظفل مّدقتم ىلع دئاع نآلا ريمضلا ّنإف

 ؟امهنيب قّرف و .كلذ دورو رعشتسا دقو .ريخأتلا ةّين ىف ًاديز ّنأل «هُمالغ ًاديز َبَرَض»

 ش .هيلع لؤعم ل امب
 ٍتاببآلا اًوَأَر ام دعب نم مهل ادب مت ئلاعت هلوق ىف لاق هّنإن ' ىناغلا اأو

 .«هئنجيسل» نم موهفملا نجسلا ىلع دئاع «ادب» لعاف ّنإ مه.فسري) 4هّمْجْسَيل

 .اييلع ةقصلا لومعم ميدقت زوجيال ةمعز ىلعف ١.

 هر و .ةيترو أظقل رخأتملا «ام» ىلإ أذئاع «هنيبا يف ريمضلا ناك ميدقتلا تن يف كلذ َنأل و ؛«دري# لومعم «هنيب» 5

 .لاكشإالف ٍذئنيح و ظقللا يف مّدقملا ةبترل! يف رخأتملا ىلإ دوعي ريمضلا أب فئصملا

 .ةبترلا يف رخأت و ظفللا يف مّدقت ام ىلإ ريمضلا ذوع هعنم يأ '؟

 رّخأت و لوعفملا مدقت انإف رخآلل أبلاط امهدحأ ناك ىتح امهيف لعفلا لمعب أطابترإ لوعفملا و لعافلا نيب نأ ةلصاح 5
 لومعم ريغ باوجلا ليلد ىأل باوجلا ليلدو طرشلا نيب كلذكال و امهبنيي طابترإلا زاج لوعقملا ىلإ دئاع ريمض هيف و لعافلا

 طرشنا 'هيضتقي ال ليلد اهّنإ ثيح نم ليلدلا ةلمج أل عفادتلا مزلل طرشلا ىلع باوجلا ليلد نم ريمض داعولف طرشلا لماعل

 اذه در هجوو .ضقانت اذهو ليلدلل ٍضتقم طرشلا ىأ مزليف أيضتقم نوكي طرشلا ىلإ ادئاع ًريمض ليلدلا يف نإ ثيح نمو
 نم طابترا كانه لب طرشلاو ليلدلا نيب طابترإلل هنأ ملسنال اَنأ ىلع يظفللا مّقتلا عم همدعو طابت إلا رظنن ال نأ قرفلا
 .ريدرخ ريرقت هءا.ضقانتلا مسن الف طابترإلا مدع انمأس طرشلا ىلع بّترتملا باوجنا ىلع ّلاد ليلدلا نإ ثيح

 .ةبئرو أظفل رْخأت ام ىلإ ريمضلا دوع هتزاجإ يأ
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 :لئاسم عبرأي ف هيف مالكلاو
 :هطورش يف ى لوألا

 :نارمأ هلبق اميف طرتشي هّنأ كلذو ةّنس ىهو

 مه كئلوأإل وحت لصألا ىف وأ لاحلا يقأدتبم هنوك :امهدسحأ

 تيقرلا َتنأ تنك » .ةيآلا مه.تافاسن) «نرقاصلا نحنل انِإ و » «(06/.فلرمألا) « نوحلقملا

 الام كنم ّلقأ انأ ينو نإ)ط .(؟..لئزمل) «ًاريخ وه هلا دنع هودجت ف ,١1!.ةدئاملا) © مهيلع
 ,«أاكحاض وه ُديز ءاجدك اهبحاصو لاحلا نيب هعوقو شفخألا زاجأو .”..فيكل)' «ًادلو و
 ورمعوبأ نعل و ؛«رهطأ» بصن نميف (/ةءدوم) «مكل رهطأ نه يتانب ءالؤهإ هنم لعج و

 ريمضل ديكوت اَمِإ «ٌنرُه» و ةلمج .4يتانب ءالؤهإ ّنأ ىلع ْتِجَرُخ دق و .' كلذب أرق َْم
 امتأءرظن امهيف و ,لاح «رهطأ»ف امهيلع و ,ربخلا «مكل» و أدتبم وأ ,ربخلا يف رتتسم
 اأو ءنييرصبلا دنع أريمض لّمحتيالذ "ّقتشملاب لّوؤم ريغ ٌدماج يتانب ّنألف لوألا

 يف «ءايلاهو ةمودجت» يف كده و «ثنكاظ يف ث»و هاّنأ» يف «ان» ريمضو لاحلا يف أدتبم ناك «كئئوأ» ةلثمألا هذه يف ١.

 .خساونلا مهيلع لخد لصألا يف تأدتيم اوناك «يئزَت»
 دقورعملا ريغ ءاَرُق ْنَموهو ناورم نبا يأ.

 ُثعن «تانبتف «نالف تانب واسنب ثررم» مهلوق يف هب تعنلا ل لديو 6يتادولوم» ىلإ لؤي «يتانب» نأ كيلع يفخيال :؟
 .هب الؤؤم وأ اقتشم ناكاذإاّلإ أتعن لعجي الو ةءاسنال
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 .'مهرثكأ دنع يفرظلا اهلماع ىلع مّدقتتال لاحلا ٌنألف يناثلا

 نييفوكلا نم امهعبات نَم و ماشه و ءاّرفلا زاجأ و ادلّثم امك ةفرعم هنوك :يناقلاو
 نأ هيلع اولمح و «مئاقلا وه ٌلجر ناك» و «مئاقلا وه ًادحأ ٌثننظ ام» وحن ةركن هلوك

 ."ًابوصنم «ئبرأ» اورّدقف 6 طنلإ (ِةَمُأ نم ئبرأ يه مَ نوكت

 :نارمأه دعب اميف طرتشي و
 .لصألا يف وأ لاحلا ين أدتبمل أربخ هنوك

 و «لقأ» و «أريخ» يف مّدقت امك" «لأ» لبقيال هّنَأ يف ةفرعملاك وأ ةفرعم هنوك و

 قحلأف يناجرجلا كلذ يف فلاخ و .انلّمم امك مسا نوكي نأ :ةفرعملاك يذلا طرش
 دنع وهو (7.جوربلا) (ُديعُي و ُىدبُي وه هَّنِإل هنم لعج و ."امههباشتل مسإلاب عراضملا
 وه كئلوأ ٌركم واط يف لصفلا زاجأف .ءاقبلاوبأ ّيناجرجلا عبت و أدتبم وأ ,ديكوت هريغ
 «لأ» عانتما نوك نيسب قرف ال :حاضيإلا حرش يف لاقف زاّبخلا نبا و (١٠.رلاف)“ «ُروُبَي
 وهر ه.!.عراضملا لعفلاك'هتاذل وأ ,ديز مالغو كلثمك فاضملا و ,نِم لعفأك“ ضراعل

 و نيحأ و تامأ وه هّنأو .ئكبأ و ٌكحضأ وه هنأ و» ئلاعت هلوق يف لاق :يليهسلا لوق

 نود نيلّوألا يف لصفلا ريمضب ىتأ امّنِإ و 080.مجنلا) # ئغن هنألا وَركذلا نيجرزلا ْقَلَخ هنأ

 .«مكن» ىلع مّدقتيال ةربطأالف ١.

 «ناكالل اربخ ناكف .؟

 .فيرعتلا لأ ىأ :"

 .لعافلا مسال عراضملا ةباشت يأ 1

 .لصف ريمض «وهق و هربخ «روبي» و أدتيم ةركمالف ف

 ال ةفرعم كدبز مالغ# أل رظن هليثمت يف و ةفاضضإلاوه فاضملا يف و «نمال وه «نم لعفأ» يف لأ لوخد نم عنامنا #
 .هب قحلم

 هتاذل وأ» هلوق نم ردابتملا :يقوسدلا لاق .لأ هيلع لخديال لعفلا نأل هتيلعف عراضملا لعفل' ىلع لأ لوخد نم عنامنأ
 هب لوقي يذلا يضاملل لماش هتاذ ّدح يف همالكف عراضملا ىلع هرصقل ةّيصوصخ الذ عراضملاو يضاملل لماش «لعفلاك

 00 .دب لقي ملوهو يناجرجلل عا هلأل يضاملاب لقي مل هلأ همالك نم رداتملاو يليها
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 و .تيمأ و ىيحأ انأ :دورمن لوقك هللا ريغل لاعفألا هذه تبني دق لاّهُجلا ضعب ّنأل .ثلاثلا

 وال :ئلاعت هلوقب يناجرجلا لوقل ٌلدتسيدق و ها ءسانلا نم ٌدحأ هِعّذي ملف ثلاثلا ات
 فطعن |مابس)4يدهَي و ّقحلا وه كبَر ني كيلإ ٌلِنَأ يذلا ملعلا اوُبوُأ نيذلا ىرت
 ه.ا .'لصفلا دعب ًاربخ عقاولا «ّقحلا» ىلع «يدهي»

 :نارما هسفن يف هل طرتشي و
 «ملاعلا ىاّيِإ تنأ و .لضافلا هاّيا ٌديز» عنتميف :عوفرملا ةفيصب نوكي نأ :امهدحأ
 دنع ديكوتلا ىلع و نبيرصبلا دنع لدبلا ىلع زئاجف «لضافلا ىاّيإ ىنإ» امأ و

 .نييفوكلا

 ِي 0 نبا ريرج لوق اًمأَف '«لضافلا وه تنك» زوجي الف هلبق ام قباطي نأ :يناغلاو

 ؟اياسمثلا وم ٌثبيعأ ول ينارت ٍقيدصم ني حطابألاب نئاكو
 وه سيل :ليقف 5..فيكل) 4كنم ّلقأ انأ ينَرَث ْنِإل لثم «انأ يناري» هسايق ناكو

 ةلزنمب هقيدص دنع ناك امل :ليقف ءلصف وه لب :ليق و .'لعافلل ديكوت وه امّنِإ و .ًالصف
 ,هريمض ةلزنمب قيدصلا ريمض لعجف بيصأ دق وه هقيدص ّنأك بيصأ اذإ ناك ىّنح هسفن

 و .يباصم ئري يأ .ءايلا ىلإ فاضم ريدقت ىلع وه :ليق و ”ىنعملا يف هسفن هنأ

 وه يباصُم ىري يأ .كتبيصم يأ هكباصُم هلا ربج» مهلوقكٌر دصم ذئنيح باصُملا

 فطع نم وه ىلب قحلا ىنع أفوطعم سيلف يدهي هنوري و :يأ فوذحمل لومعم «يدهي» هلوق ْنأ لمتحي :لاقيدق ١.
 .«دق وه :هلوقب لالدتسإلا اذه فعضل فئصملا راشأ اذل و عوبتملا يف رفتغيال ام عبأتلا يف رفتغيف فطع هلأ انمّلس «ةلمجلا

 .6«لضافلا تنأ تنكف حيحصلا ناكف بطاخملا قباطي ال «وهد أل ”

 لصألا يف ءايلا ناكف بولقلا لاعفأ نم «ىريد ّنأل «يناري» يف ءايلل قباطم ريغ لصف ريمض هوه# نأ هيف دهاشلا :؟

 .هعم لصفلا ريمض قياطت مزليف أدتبم

 .«ىري» يف رتتسي يذلا ةرده يأ *

 .عقاولا يف ال ىنعملا يف قيدصلا سقن ريرجلا أل يأ ه

 .يباصم :يأ فوذحملا يميملا ردصملا قباطي لصفلا ريمض ذئنيحف ع
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 و .حضاولا يأ 08.رتبل) «ٌقحلاب ٌتئج نآلا» ةفصلا فذح يف هلثم و .ميظعلا باصملا

 ّنأل .'ًاعفان يأ ٠.هفبكل) «ًانْزَو ةمايقلا َموي مهل ميقُت الف» 'فرظلا موهفمب اورفكل الإ
 «دِئَس ٍديزب َريس» اوزاجأ و ,ةيآلا م.فرمأل) 4هنيزاوم ْتّدَخ ْنَم وال ليلدب ,نزوت مهلامعأ
 دانسإب بيصأ ول ءاشنإلا ٌّنَأ بجاحلا نبا معز و ."دفي مل الإ و ءدحاو يأ :ةفصلا ريدقتب

 :”لقاع لوقي ال ذإ :لاق ,«ىري» ريمضل وأ .هل ديكوت «وه» نأ و ءقيدصلا ريمض ىلإ لعفلا

 هجّئي ال ةفصلا ريدقت نسم هانمّدق ام ىلع و ه.) ,ةبيصم ينئباصأ اذإ ًاباصُم يناري

 ال و ٍذئنيح لاكشإ ال و ,باطخلاب «هارت» و .هسفن يري يأ ماريد ىوري و ؛”ضارتعإلا

 ر :لاقف مهضعب نيتياورلا نيتاه ىلع علّطي مل و ,ردصمال ٌلوعفم ٍزئنيح باصملا و .ريدقت
 .تبيصأ اذإ ًاباصُم هسفن قيدصلا ىري يأ .ًانسح ناكل هاري لاق ِهْنَأ ول

 :رومأة ثالث ىهو هندئاف يف :ةيناثلا ةلأسملا

 يس اذهل و .غعبات ال بخ هدعبام ّنأب رمألا لّوأ نم مالعإلا وه و ءيظل اهدحأ
 رثكأ و ,مالكلا ىنعم هيلع دمتعي ِهّنأل ًادامع و ,عباتلا و ربخلا نيب لّضف هّنأل ًالصن

 عوقول ,ةفصلا مهرثكأ ركذ نم ىلوأ عباتلا ٌركذ و ,ةدئافلا هذه ركذ ىلع رصتقي نييوحنلا

 .”فصوت ال رئامضلا و (7١1,ةشامنإ) © مهيلع َبيقرلا تن تنك ط وحن يف لصفلا

 اذهو قحب تسين ىسومل ةقباسلا لاوفألا نأ مزلي «قحلاب تنج نآلا» هلوق ّنأل 6نألا» وهو فرظلا موهبفم ببسب يأ ١.

 .حضاولا ريغ نكل قحاب يضاعلا يف هنيججم يفاني الف .جضاولا قحلاب تنج نألا:يأ ةفصلا فذح ىلع هجؤي و ىسومب رفك
 يفتني الف «أعفان أنزو روف اله ىنعملا ناك ةفصلا فذح ريدقت ىلع امأ ةمايقلا موي ُنْوُت ال لامعألا نأ همالك رهاظ .؟

 .ًقلطم نزولا
 ةباين زجي مل لاثملا يف ةفصلا ريدقت الوث و ديقب ًادّيقم يأ ًاضتخم ًافرصتم ناك هّنأ لعافلا نس ردمملا ةبايأ طرشذإ *

 .؟زيسلا

 و ملكتملا ريممقل ادنسم لعفلا كلذ ناكول هّنأ هلصاح و .خلا لوقي ال ذإ مّلكتملا ريغل هدانسإ ٌحصي الو يأ هفوذحمل ةّلع .*

 ةدئافلا مدعل لقاع هلوقي ال اذه و اباصم قيدصلا ينارُي ةبيصم ,.نتباصأ ىأ بيصأ اذإ :ىنعملا ناك لوعقم مسإ باصملا

 .ةبيصملا ةمظع نايبوهو ةدئاف ةلمجلا ديفي ةفصلا ريدقت ىلع ّنأل ل

 مدعل فصملا مهينع ضرتعاو ,ةفصلاو ربخلا نيب لصفي هنأ لصفنا ريمض ةدئاف يف نولوقي نييوحتلا ضعب نأ هلصاح *
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 الف ,ديكوتلا عماجي ال هنأ ' هيلع اونب و ,ةعامج هركذ ,ديكوتلا وهو :يبونعم يناثلا
 هب ُمَعدي هّنأل ,ةماعد نييفوكلا ضعب هاًمس كلذ ىلع و «لضافلا وه هسفن ٌديز» لاقي
 .دّكؤي و ىؤقي يأ ,مالكلا

 و هيلع رصتقي نيينايبلا نم ريثك و .صاصتخإلا وهو ءًاضيأي ونعم تثلاثلاو

 هتدئاف :لاقف م.ةرقبلإ 4َنوحلُملا ٌمُه كئلوأ وإ» ريسفت يف ةثالثلا يرشخمزلا ركذ
 ةتباث دنسسلا ةدئاف ّنأ باجبإ و .ديكوتلا و ,ةقص ال ربخ هدعب دراولا نأ ىلع ةلالدلا

 .هريغ نود هيلإ دنسملل

 :هّلحم يف ةئلاثلا ةلأسملا

 :ليلخلا لاق و ءلاكشإ الف ,فرح نإ :مهرثكأ لاق مث هل ٌلحمال هنأ نويرصبلا معز
 لأ و .ءىشل ةلومعم ريغ اهاري نميف لاعفألا ءامسأ لوقلا اذه ىلع هريظن و ٌمسِإ

 لاق و .هدعب ام بسحب هّلحم :يئاسكلا لاق مث لحم هل :نويفوكلا لاق و .'ةلوصوملا
 نيبو هٌبصن «ٌنظ» يلومعم نيبو :عفر ربخلا و أدتبملا نيب هّلحمف ,هلبق ام بسحب :ءاّرفلا
 .سكعلاب «ٌّنِإ» يلومعم نيب و ؛يئاسكلا دنع بصن و .ءاّرفلا دنع عفر «ناك» يلومعم

 .هجوألان م لمتحي اميف :ةعبارلا ةلأسملا
 نحن انك نإإ» وحن و (0,ةداملإ «مهيلع ٍبيقرلا َتنأ تنك وحن يف لمتحي

 نأ هّمحف ؛ةفص «بيقرلا» نوكي الق فصوت ال ريمضلا نأل «بيقرلا تنأ ٌتنك» وحن يف ربخلاو ةفصلا نيب لصقنا #

 ملكتملا ةيؤر لبق يأ ,رمألا لوأ نم ناكربخلاو ةفصلا نبي هلصف نأ كيلع ىفخي ال و عباتلاو ربخلا نيب لصفي :لاقي
 .ةجوتف ةفصال أربخ مسإلا نوك ىلع َنئارقلا

 هديز وهو هيلإ دنسملل ديكوت يتاثلاو ,ةيسنلل ديكوت لصفلا ريمض نم دافتسملا ديكوتلا َنأل كلذو ءانبلا كلذ مسن ال ١

 ؟نيدقؤمب دحاولا ءيننلا ديكوت نم عئاملا ام :لوقنف ٍدحاو ءيش ىلع نادراو امهّنأ انمّلس .أدحاو أئيش نيرمألاب دّقؤملا سيلف
 .«نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف#» : ئلاعت ىلاق

 .لحم هل نوكي الف ةلصلا ىلإ هبارعإ لقن هتيمساب لوقلا ىلع ةلوصوملا «لأت أل ؟
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 و وحن يفو .' هدعبام باصتنال ءادتيإلا نود ,ديكوتلا و ةّيلصفلا (1؟.فارعأل) 4نيبلاغلا
 0 ةّيلصفلا «ٌلضافلا وه ًارمع نإ و ؛ملاعلا وه ٌديز» وحن و (مه,تاقاصلا 4 نوُفاصلا نحنل ان

 و ةيناثلا يف ًارهاظ هلبق ام نوكل و ىلوألا يف 'ماللا لوخدل ديكوتلا نود .ءادتبإلا
 يف زاجأف ,ءاقبلاوبأ مهو و .يوق رهاظلا و فيعض هّنآل رمضملاب رهاظلا دكؤي ال و .ةثلاثلا

 ىف رتتسمم ريمضل ديكوت هنأ ديري دق و .ديكوتلا ”شوكلإ «رتبألا وه كئناش ّنإط
 ىتإو وحن و «لضافلا تنأ تنأ» وحن ىف ةئالثلا لمتحي و .كئناش سفنل ال «ىكئناش»

 ّنإ» وحن يف زاجأ رهاظلا نم ريمضلا لادبإ زاجأ نم و (1.ةدامن) « بويفلا ٌمالع َتنَأ
 وه هللادنع هودجتإ يف زاجأف ءاقبلاوبأ مهو ر .ةّيلدبلا «لضافلا وهأديز

 ."بوصنملا ريمضلا نم ًالدب هنوك ٠.لتزمل) «اريخ
 و .ربخل و أدتبم ناريمضلا «َتنأ ّتنأ ٌتنكف كّتبرج دق» باتكلا لئاسم نمو

 .«ىاّيإ تنأ» َتلقل ًاديكوت وأ ًالصن لؤألا َترّدق ول و .«ناك» ربخ ةلمجلا

 ّنأل .أدتبم (؟.لحنلا 4ِةّمُأ نِم نبرأ يه ٌةَمُأ ّنوكت نأط قلاعت هلوق يف ريمضلا و
 .لصفلا عنمي هريكنت و .ديكوتلا عنمي هلبق ام روهظ

 وأ هنادّرهي ناذللا امه هاوبأ نوكي ىّتح ةرطفلا ىلع ٌدلوي ٍدولوم لك» ثيدحلا ىفو

 هربخو ٍناثأدتبم امإ «امه» هلوقو أدتبم هاوبأف لكل ريميض «نوكي» ىف رّدق نإ «هنارني

 ريمضلا لادبإ انزجأ اذإ «هاوبأ» نم لدب اًمإ و لصف اًمِإ و «هاوبأ» رب ةلمجلا و «ناذللا»

 مسنأ «هأوبأ»ف ريمضلا نم ًايلاخ «نوكي» رّدق نإو «هاوبأ» ربخ ناذللا و .رهاظلا نم

 نيريخألا ىلعو ,فلألاب ناذللاف ' لوألا ىلع و ؛لدب رأ لصف وأ أدتبم «امه» و «نوكي»

 .نيبوصنم امهنوكل 'ربخ «نيبلاغلا» و «بيقرلا» نوكي الق ١.

 .هيلع اونب وه هلوق ةيشاح يف هذر قبس دفو ناعمتجي ال ناديكأتلاف ديكاتلل «نحن» ناك نإو ديكأتلل ماللا نأل .؟

 ققاوم ريمض نم ريمضلا لاديإ أل :يقوسدلا لاق لب عوفرملا نم بوصنملا لادبإ ةهج نم نوكي ال فّسعملا ضارتعاف .؟'
 دوصقم ريغ لوألا نوكل ىنعم الف اقفاوت اذإو ؛لدبلا دوصقملاو حرطلا هّين يف هنم لدبملا ّنأل حيصي ال روضحلاو ةبيغلا يف هل
 .يناثلا نود

 .«نوكيللل أربخ هنوك ىلع يأ يناثلاو أدتيملل أربخ «ناذللا» نوك ىلع يأ ؟



 ةا/ دلي ًادامع و الصف ىتسملا ريمضلا لاح حرش

 در

 نيب ناكاذإ ىتح ةّلصفلا نود رخأ هجو ريمضلل رّدقي نأ نكمي لصفلا ريمضلا ةفلمأ لك يف نأ تيأر دق :ليصغت و ةدايز ١.
 هللا دنع هودجتا» يف هضارتعا5ر اذهبف بوصنملا نم عوفرملا ريمض لادبإ فئصملا زيوجتل نيبوصنملا بولقلا لاعفأ يومفم

 يف رخآ هجو لامتحال أدئاز ًارمأ لصفلا ريمض ناكف طوقسلا ةّين يف سيل هنم لدبملا نأ كل انتابثإل و اني امل «ًاريخ وه

 هجوأ اهديقي ةثالثلا دئارغلا هذه ئل:انلق .دفي ميل نكي منولف ةثالث دئاوف ديفي لصفلا ريمض ّنأب انيلع لكشأ نإ .هل لاثم لك
 .لقاتف .لاكشإ الف ديكوتلاو ةيلدبلاو ةيئادتبإلاك ةلثمألا يف ىرخأ
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 :ةرشع يهو

 و «هّئبرض ٌديزاك ًاروكذم هب طبري اذهل و ءلصألا ره و ,ريمصلا :اهدحأ-١

 ًابوصنص و .«نارحاس امهله رّدق اذِإ م5. «نارحاسل ناذه ّنإ» وحن ًاعوفرم ًافوذحم
 كلذب أرقي مل و (١٠ديدلا) 4 ئنسحلا ها َدَعَو ٌلكو» ديدحلا ةروس يف رماع نبإ ةءارقك
 هلا َلَّضَق» ىهو ةيلعف ةلمج هلبق ّنأل ,ةعامجلاك «ٌلك» بصنب أرق لب ,ءاسنلا ةروس يف
 ,ةلمجلا ىلع فطعي ام رابتعاب حيجرتلا ينعأ .هولفغأ ام اذه و مهءاسنا «نيدهاجملا

 ًارمعو ٌديز ماق» وحن يف لاغتشإلا باب يف عفرلا ىلع بصنلا ناحجر اوركذ مِهّنِإف
 قرفال و «أرمع تمركأ و هتبرض ٌديز» وحن يف كلذ لثم اوركذي مل و ,بسانتلل «هتمركأ
 :' مجنلا يبأ لوقو .'امهنيب

 عتصأ مل هلكآ ًابنذ ىلع يعدن رايخلا مأ تحبصأ دقإ

 ناك ةيلوعفملا ىلع وأ "ةركن «اينذ» ّنأل ,عصي مل ديكوتلا ىلع «لك» بصن ولو

 ناحجر نيلاثملا يف لاقي نأ هّمح ناكف ةّيمسإلا ىلع هفطع نم حجرأ ةيلعفنا ىلع ةيلعفلا فطع نيلاثملا يف ّنأل ١.

 .عقرلا ىلع بصنلا

 .«رماع نبا ةءارق» ىلع فطع «مدبالا يبأ لوق»

 ُثمصاا وحن نييرصبلا نود نويفوكلا هزاجأف ةدودحملا فالخخب قافئاب اهديكوت زوجيال يهو ةدودحم ريغ ةركن يأ :؟
 هلك رهش



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلأ دلعي ٠

 الأ ريمضلاب ةلصّتملا لك ّقح ّنأل ًةعانص ًافيعض و '«ّلك» لصف ىف هاني امل ينعم ًادساف

 ,' عفرلا و بصنلاب يرق 006.نارمعلا) 4هلل هك رمألا ّنِإإل وحن أد بم وأ اديكوت الإ لمعتست
 ٌنمسلا» وحن 'ًارورجم و .عقرلاب (0..ةءئامل) 4َنوغبي ةيلهاجلا ُمُككفأ» ةعامج ةءارقو

 اذإ؟ «ِبّنرَز ٌحير حيرلا و ٍبْنر ّدرأ سمن سملا يجوز» ةأرمإ لوق و .هنم يأ «ٍهردب ٍناونم

 ٍمزع هَل كلذ نت و َربَص ْنَمَل و)) نلاعت هلوق و .ريمضلا نع ةبئان «لأ» نإ لقنمل
 ءادتيإلل ماللا انرّدقأ ءاوس .ريدقتلا اذه نم ّدبال و .هتم كلذ نإ يأ (07,ئروشلا) 0” «رومألا

 ّنألف لوألا ىلع اَمُأ ,ةيطرش نم و ”ةئطوم ماللا انرّدق مأ .ةيطرش وأ ةلوصوم نمو
 نأ نم ءادتبإلاب عفترملا طرشلا مسا باوج يف ّدبال هّنألف يناثلا ىلع اّمأ و ,ربخ ةلمجلا

 امأ و "حيحصلا وه و طرشلا لعف ربخلا ّنإ وأ ربخلا نإ الق ءاوس ,هريمض ىلع لمتشي
 يأ لوق و ؛*ىنعملا يف طرشلا باوج و .ظقللا يف مسقلا باوج اهّنألف ثلاثلا ىلع
 ىلع اهّنإ» امهلوق و ايس ! اهّنأل ,دودرم «طرشلا باوج ةلمجلا ّنإ» يفوحلا و ءاقبلا

 ماللا نوكت نأ امهلوسق ىلع بجي و ,رعشلاب كلذ صاصتخال .دودرم «ءافلا رامضإ

 توبت موهبفملا قيرطب ديغي و ةضاخ لومشلل ٍذئنيح يفنثا هجوتيف يفنلا زيح يف اهلوخد يضتقي «لك» بصن أل كلذ ١
 .كلذ ضرغلا سيئو هيلع رايخلاٌّمأ اهثعّدا يتلا بونذلا ضعبب ًافرتعم ريق: ةةلااذه ىلع مجنلاوبأ نوكيف دارقألا ضعبل لعفلا

 ,ةيثادتبإلا ىلع عفرلابو ديكوتلا ىلع بصنلاب يأ ؟
 .«أبوصنم و ًاعوفرم» لصفلا لّوأ يف هلوق ىلع فطع *

 . هنم حيرلاو ..هنم ٌسملا ري دقتلا و :ةحئارلا ةبيط ةرجحش :بنرز .؟

 .اهل باوجناق طرشلا ىلع تمّدقت مسقلا ةادأ ىأل و ءافلاب «كلذ نِم يأ ةّيمسإلا ةلمجلا نرتقت مل

 ماللا ىقست خث نم و ؛طرشلا ىنعال اهلبق مسق ىلع ينبم اهدعب باوجلا أب ناذيإلل طرا ةادأ ىلع ةئخادلا ماللا وه .ع

 .ًاضيأ ةئطوملا ىقست و ةنذؤم

 ءافلا رامضإ فئصملا در و ءافلاب نرتقي نأ مزلي وهو طرشلا باوجةلمج ةّيمسإلا ةلمجلا نوكي يناثلا ريدفتلا ىلع :لوقأ .1

 .هيلع لكشيف :حيحصب سيل فئصملا نم هجولا !اذهف هرعشلاب كلذ صاصتخالا

 .طرششلا مسا ىلإ هيف دئادلا دوجو بجي افوذحم نكل مسقلا باوج سفن طرشلا باوج ةلمج ألف ه
 .دجويال وهو ءافلاب هنارتقا بجي ةّيمسإ طرشلا باوج ناك اذإ 4
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 .'ةثطوتلل ال ءادتبإلل

 :لئاسم ثالث يف كلذ و ." طبرلا لصحيال و ظفللا يف ريمضلا دجوي دق

 .«وه ٌمث» وأ «رهف ٌررمع ماق ٌديز» وحن .واولا ريغب ًافوطعم نوكي نأ :اهادخإ
 ."«وه ماق و ٌررمع ماق ٌديزا» وحن .لماعلا داعي نأ :ةيئاثلاو

 لدب وهف «وه ينتبجعأ ةيراجلا ةيراجلا ٌْشْح» وحن الدب نوكي نأ :ةقلاثلاو
 .”ىرخأ ةلمج نم هنأك ريدقتلا يف وه و .ةبراجلا ىلع دئاعلا رتتسملا ريمضلا نم لامتشا

 و*ةلأسملا ٌعصت نأ هنم لدبملا يف لماعلا ٌسفن لدبلا يف لماعلا َلَعَج نم لوق سايق و
 و «ءابأ و ًارمع تبرض ٌديز» وحن يف عفرلا و بصنلا زوجيف «لاغتشإلا ةلأسم كلذ وحن

 هوحن و «هاخأ» تلدبأ اذإ و ءلماعلاب حيرصتلا عم و ,ّمث و ءافلا عم بصنلا و عفرلا عنتمي

 زاج ًانايب هترّدق نإف .؟لدبلا لماع يف فالتخإلا نم ّرم ام ىلع ءازوجي مل «ورمع» نم

 ةطرشلا باوج ةلمجلا نإ» امهلوق ىلعف طرشلا باوجال مسقلا باوج ةّيمددإلا نوكي ةئطوتلل ماللا نب لوقلا ىلع هّنأل ١.
 .طقف ةيئادتبإلل ماللا نوك بجي

 .ًادساف مالكلا نوكيف .؟

 لب نجلا فطع يف عمجلل تسيل واولا نأل طبرلا لصحل لماعلا دعي ملولو أدتبملا ىلإ دئاع تورمس ماقا ةئمججل سيل هّنأل ؟
 ةيببسلاب نيتلمجلا لزنت اهّنأل ءافلل لمجلا فطع يف ةّتصوصخلاو لمجلا فطع يف ةيصوصخ اولا تسيلف ,تانرفملا يف

 .ةدحاو ةلمج ةلزنم

 .تئش نإ غجارف لدبلاو نايبلا فطع هيف قرتفا ام باب يق هدر ىضم دقو لماعلا راركت ةّبن يف لدبلا َنآل :*
 ىحضي اقم اذه :لوقأ .لدبلا لماع ريدقت بجوي رّكذملا هوه» يف لمعي نأ نكميال ثّذؤملا «ينتبججعأ» نأل ةلصاح ه

 ىرخأ لماع ريدقت بجيف كورمع» يف لمعيال 0دنه» يف لماعلا ّنأل ةورمع و ُدنه تبهذ# زوجيال اذه ىلع ذا يلكفلا هب
 .لقأتف لئاق هلوقي ال امم اذه و .كورمعال

 .ًاربخ ةعقاولا ةلمجلل طبارلا مدعل ربخلا باب يف ثالذلا لئاسملا عنم نم ركذ ام يأ دغ

 .زوجي هئم لدبملا يف لماعلاوه لدبلا يف لماعلا نأب لوقلا ىلعف /
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 .هتبصن وأ ًاديز تعفر «هبحي ًالجر ٌثبرض ٌديز» قافّنإلاب زوجي و اجي مل ًالدبوأ '  قافئاب
 ؟دحاولا ءيشلاك فوصوملاو ةفصلا ّنأل

 ىتيلوأ اهنعاو ربكتسأ و انتايآب اوبَّدك َنيذلا و وحن ,ةراشإلا :يناثلا-١

 اهعسُو اَلِإًاسفن لكن ال تاحلاصلا اولِمَعو اونمآ نيذلا و ظ ,م.فارعألا) «رانلا باحصأ

 هنع ناك ىئلوأ ّلك داؤُقلا و ٌرَصِبلا و عمسلا ّنِإ8 .فارعألا) «ةّنجلا باحصأ ىئلوأ

 نسبا ٌّصمخ و (م.فارعألا) (ديمخ كلذ ىوقتلا ٌسابل و) هلمتحي و ”م.ءارسإلا) (ًالوئسم
 وحسن عئتميف .ديعبلا ةراشإ ةراشإلا و ًافوصوم وأ ًالوصوم أدتبملا نوكب ةلأسملا ٌجاحلا

 ال و ,ةثلاثلا ةيآلا ىف هيلع ةّجحلا و .' عنامل «كلذ ماق ٌُديز»و .؟نيعنامل «اذه ماق ٌديز»

 ثةفص هنوك يسرافلا زوج و .ًانيب وأ ًالدب اهيف كلذ نوك لامتحال ,ةعبارلا يف هيلع ةّجح
 .فوصوملا نم فرعأ نوكتال ةفصلا ّنأب يفوحلا هدرو .ءاقبلا وبأ مهنم ةعامج هعبت و

 وحن” ميخفتلا و ليوهتلا ماقم ىف كلذ عوقو رثكأ و .هظفلب أدتبملا ةداعإ ؛ثلاثلا
 و '0/ةعقاول) (نيمسيلا ُباحصأ ام نيميلا ُباحصأ و م.«ةئاس) (ٌةقاحلا ام ٌةاحلا»
 :لاق

 اريقفلا و ندملا اذ ٌُثوملإ ضن ميش ّتوملا قبيسي توملا ىرأ ال

 ةينك هللا دبع وبأ ناكاذإ «هلا دبع وبأ ينءاج ٌديز» وحن .انعمب هتداعإ :عبارلاو-

 اوماقأ و باتكلاب نوكّسمي َنيذلا و» ئلاعت هلوق وحنب ًالدتسم نسحلا وبأ هزاجأ .هل

 لب .ًادتبم نيذلا نوك عنمب بيجأ و 1/٠ فارمألا“ «نيحلصملا رَجَأ عيضن ال اّنِإ ةولصلا

 0 ذ لماعلا ن ا

 ,لاةيحيال يأ م ءاهلا وهو أدترملا ريوض ىلع لمتشي ةيربخلا ةلمجلاف ؟

 .ديعب ال بيرق ةراشإلاو فوصومو لوصومب سيل أدتبملا نأل :؟

 .ًافوصوم وأ الوصوم أدتبملا نوك مدع يأ

 .«سابل» وهو أدتبملل ةفص كلذ نوك يأ ه

 ,ميخفتلل يناثلاو ليوهتلل ثلاثثاو لوألا لاثم

 نيذلا ٌريخ ٌةرخألا رادلاو» اهلبق .«.نيذلا»وه و أدتبملا ىنعمب هّنأل ةيربخلا ةلمجلل أطبار 6نيحلصم# نوك هيف دهاشلا
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 نم معأ نيحلصُملا ّنأل مومعلا ٌطبارلاف مّلُس نئل و 4َنوَقُتي نيذلا 9 ىلع فطعلاب رو رجم
 .نوروجأم يأ ,فوذحم ربخلا :يفوحلا لاق و .مهنم يأ ,فوذحم ريمض وأ ,نيروكذملا

 .هليلد ةلمجلاو
 :هلوق و «'لجرلا َمعِن ٌديز» وحن أدتبملا لمشي ٌءومع :سماخلاو - 4

 ؟اربص الف اهنع ٌربصلا امأف [ليبسس ردخجج ّمأ ىلإ له يرعسش ثيل الأ]
 و ,نوتومسي سانلا ّلك ٌورمع و ,سانلا تام ٌديز» اوزيجي نأ مهمزلي و .اولاق اذك

 نسحلا يبأ لوق ىلع هانعمب أدتبملا ةداعإ طبارلا :ليقف لاثملا اَمأ «رادلا يف ٌلجرال ٌدلاخ

 ,"سنجلل ال دهعلل سئب و معن ىلعاف ىف «لأ» َّنَأب لوقلا ىلع و ,ةلأسملا كلت ةحص يف
 هي هنأ دارملا ذإ .ادارم هيف مومعلا سيل و .هظفلب أدتبملا ةداعإ هيف طبارلاف تيبلا اَمُأ
 .ءىش نع هل ربصال هنأ ال ' اهنع هل ٌربص

 وأ هنم ةيلاخ ةلمج ىلع ريمض تاذ ةلمج ةئيبسلا ءافب فطعي نأ :«سداسلاو ع

 رام .عملإ" «ةّرضخم ٌضرألا ُحبصتف ءام ٍءامسلا نم ٌلزنأ هللا َّنأَرَن ملأ وحن .سكعلاب
 :هلوق

 * قَرْفَمَفْمْجَي ٍتارات و ردبيف ةران املا ٌرسحي ينيع َناسنإ و
 و .هنع فشكدي يأ «' هنع كاملا رسحيد» هلصأ نوكي نأل لمتحم تيبلا و .اولاق اذك

 .«..نيذلاو نولقعت الذ | نوقكي ك#

 .خمصألا ىلع قارغتسإلا هيف ماللا نأ ةديز» نم معأ «لجرلألا ١.
 مومعلا ديغيف يفنلا قايس يف ةركن هّنأل «ربصلا» نم معأ

 .هنم معأ ال «ديز» سفن «لجرلاظف ديرعلل ماللا ناكاذإ ؟

 ,ٌمومع ربصلا يف سيلف اهنيصوصخب ردحج َّمأ نع هل ربصال ددارملا ناكاذإ

 «ةرضخم ضرألا حبصُتا» ةلمج ىلع فطع «سءامسلا نم لزنأتل ةلمج و هثلا ىلإ دوعي ريمض «لزنأ» يف نأ دهاشلا ه

 .ريمضلا نم ةيلاخلا

 .«ودبي 8 وهو ريمض تاذ ةلمج ىلع فطع هّنكل «ناسنإ» وهو أدتبملا ىلإ دئاع ال «ءاملا رسحي# ةلمج يف نأ هبف دهاشلام#

 .رّدقم رورحم ريمض دئاعلاف ل
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 .'هعضوم ىف مّدقت قيقحت ةلأسملا ىف

 و «اهمّركأ و دنه تماق ٌديز» وحن هدحو ماشه هزاجأ .واولاب فطعلا :يباسلاو 1٠١-

 .ءافلا ةلاسمك ةلمجلاك ناتلمجلاف ,عمجلل واولا ّنأ ىلع ٌءائب «ٌدنه ثدعق و ماق ٌديز» وحن
 نود « دعاق و ٌمئاق ناذها» زاوج ليلدب ءلمجلا ىف ال تادرفملا ىف عمجلل واولا امْنِإ و

 .«ذدعق و ٌموقي ناذه»

 موقي ٌديز» وحن ربخلاب هباوج ىلع لولدم ريمض ىلع لمتشي طرش :نماقلاو -/
 .«' ماق نإ ٌررمع

 نييرصبلا نم ةفئاط و نييفوكلا لوق وهو ,ريمضلا نع ةبئانلا «لأ» :عسانتلاو- 4
 يه َدّنجلا ّنإف ىوهلا نع سفنلا ىَقَنو هير ماقم ٌفاخ نم امأ و) هنمو

 .هل ئوأملا ىه ريدقتلا :نوعناملا لاق و ,هاوأم لصألا (0..6.تامزانل) «ئرأملا
 هلإال ركب يبأ ' يريجه» وحن .ىنعملا يفأدتبملا سفن ةلمجلا نوك :رشاعلاو-٠

 وحن و (٠.صالخإلا) (ٌدحأ هلا وه لقط وحن ,ةضقلا و نأشلا ريمض رابخأ اذه نمو هلل الإ
 .80هيبنألا)«اورفك نيذلا راصبأ ٌةصخاش يه اذإف»

 نيتنمجلا تزن ءافلا نأ قيقحتلا نم همّدق 'ه لصاح و لحم اهل ىتلا لمجلا نم ةدلاثلا ةلمجا ,يناثثا بايلاوه هعضوم و١

 و ًاربخ نيتعقاولا ءازجلا و طرشلا يتامج ىف امك امهعومجم ربخلاف ٍدئنيح و دحاو ريمضب اهيف ىفتكا اذهن و ةدحاولا ةلزنم

 هلرق يف ينعي كلذ يف ءافلا نأ يعّدي نأ اذه ىلع بجي و هل لم الؤ ربخلا هزجف امهنم لك اًمأ و عومجملا كلذل ٌلحملا

 تجرخأو ةّيببسلا ىنعمل تصلخأ دق «ٌديز بضغيف بايذلا ريطي يذئاهوحن نم ةرئاظن يفو «..لزنأ هللا نأ رت مل أ ئلاعت

 ءقطعلا نع

 و موقي ناذه# نود «دعاق و مناق ناذه» يف زئاج اذه و ًربخ امهالك نوكيل عمجلل واهلا نوكي نأ مزلي ىثثم أدتبملا نأل '؟
 .«دعق

 «ديزه ىلإ دوعي ماق» يف رتتسملا ريمضلاو طرش ةماق نه و طرشلا باوج ىلع لدي يذلا هربخ «موفي»و أدتبم «ديزال ؟
 1 .لماتف طرشلا ال دئاع ريمغلا :لاقي نأ هّئحف

 وهف ظفللا هنم دوصقملا «هللا الإ هلإ اله أ هيف ؛يقوسدلا لاق .ةداعلاو بأدلا و مالكلا وه و ميجلا دي دشت و ءاهلا رسكب ؟ .

 .هيف نحن اع جراخ اذهف ٍرئنيح و ةلمجب ال درفمب وه امّنإ رابخإلاف ةلمج ال درفم



 ٠١0 د8 هلع ربخ ىه امب ةلمجلا طباور

 ًاجاوزأ َنورَّذَي و 'مكنسم َنوُقوتسي نسيذلا و ئلاعست هلوق يف طسبارلا
 ةضوفخم «مه» ةملكامإ و .نيذلا جاوزأ و :لصألا ّنأ ىلع نونلا اّمإ(085.ةرقبلا) 4 َنْصَبرَتَي

 مهجاوزأ يأ ,«نصترتي» لبق اَمإ امهريدقت و :جيردتلا ىلع هيلإ فيضأ امو يه ةفوذحم

 لاق و .ءاّوفلا لوق وه و .مهدعب ّنصئررتي يأ .هدعب اَمإ و ءشفخألا لوق وه و .أ نصترتي
 جاوزألا ناكم ريمضلاب ءيج مث ,مهجاوزأ ٌصّبرتي لصألا_ كلام نبا هعبت و يئاسكلا

 طبرلا لصح و ءاريمض اهلوكل فاضتال نونلا ّنأل ,"ريمضلا ركذ عنتماف ٌنهركذ مّدقتل

 .ريمضلل فاضملا رهاظلا ماقم مئاقلا ريمضلاب

 .هربخ «نصرتي» و هيلع فطع «اجاوزأ نورذي»و هتلص «مكنم نوقوتي»و 'دتبم «نيذلا# ١.

 .«نيآلا» نع ٌربخ ةلمجلاو فوذحملا «مهجاوزأال ٌربخ «نصترتي# ؟

 .«مهجاوزأ» يف مهد يأ .؟

 .«نصترتي» يف نونلأ يأ .؟
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 طبارلا ىلإ جاتحت ىتلا ءايشألا

 :رشع دحأي هو

 هوارطلا نبا لوق ًادودرم ناكَمت نم و ,تضم دقو ءاهبربخملا ةلمجلا :اهدحأ

 و ٌقحلاف» يف ةّيطع نبا لوق و .ربخلا وه «كتمركأل» ّنإ :«ىكّمركأل ٌديز ال ول» يف
 نإ :هلوق و .عفرلاب هأرق نميف لوألا قحلا ربخ «َنألمأل» ّنِإ :ه.ص) «ٌَنألمأل لوقأ ّنحلا
 ,ًادرفم نوكيال مسقلا باوجو ,ًادرفم ةلمجلا رّيصُت «نأ» ّنأل .دودرم '«ألمأ نأ» ريدقتلا

 فكدئقل» ىف امك .«' ىمسق ٌقحلا» و «ٌدوجوم ٌديز ال ول» ىأ .فوذحم امهيف ربخلا لب

 1 ١ ١ .«ٌنلعنأل

 وحن اروكذم اَمإ :ريمضلا الإ اهطبري الو ءاهب فوصوملا ةلمجلا :يناثلا

 :هلوقكاعوفرم ا اًردقم أ 0؟.ءارسإل) 4" هؤرقنًاباتك انيلع َلّرَنُت ىّتح»
 لزاع ٍلتق بر و هكيلع ًاراع نكي مل ىلتق ْنإف كولتقي نإ

 :هلوقكابوصنم وأ راع وه يأ

 حابتسُسب َتيمَح ٌءيشامو [ ٍدجسن دعس ةماهست ىَّنح تخبأ]

 .هنع ربخملل طبار ىلإ جاتحي ال درفمل' و درفملاب لعفلا لؤي ريدقتلا اذه ىلعف ١.

 .هباوج و مسقلا نيب ةضرتعم (ٌلوقأ قحلا» ةلمج اذه ىلعف .؟

 .«باتك» ىلإ دوعي «هؤرقن» يف ءاهلا ريمض .؟
 .6لتةالل ةفص هّراَس وه» ةلمج .؟
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 اهنم لبقُيال و ًائيش سفن نع ٌسفن يزجتال ًاموي اوُفّتاو ظ وحن ًارورجم وأ ؛هتيمح يأ

 عسبرأ «هيسف» ريدقت ىلع هّنإف 08ةرقبل) ؟َنورَضَنُي مهال و لدع اهنم ذخؤُي ال و ةعافش

 ىلسع (1/مورلا) 4نوحبصتُت ًانيح و َنوسمُت انيح هللا ناحبسف» شمعألا ةءارق و ؛,تاّرم
 بصتناف هدمحو ّراجلا ٌفِذُح رأ ًاعم رورجملا و راجلا ٌفِذُخ له و ,نيتّم «هيف» ريدقت

 :لاف امك لعفلاب لصُتا و ريمضلا
 [ هلِفاون لاهبلا نعطلا ىوس ًاليلقإ ًارماع و ًاميلُس ءاندهش ًاموي و

 يبأ نع يناغلاو .هيوبيس نع لوألا.' نألوق ؟'ًابوصنم فذح مث .هيف هاندهش يأ

 يأ ءاهلا الإ فوذحملا نوكي نأ زوجي ال ؛ىئاسكلا لاق يرجشلا نبأ يلامأ يف و ,نسحلا

 لاق و .«هيف» الإ فوذحملا نوكيال :رخآلا لاقو ءريمضلا فذح م ًالْوُأ فذُح راجلا ّنِإ
 وه و ها .لّوألا يدنع سيقألا و ,نارمألا زوجي :شفخألا و هيوبيس مهنم نييوحنلا رثكأ

 رّدقي لب ,ريمض ىلوألا ةبآلا يف رقي الأ ىلوألا ّنأ نايح وبأ معز و ."هريغ لقن امل ٌفلاخم
 ملعيال و ءفاضملا فذح مث ,لّوألا نِم يناثلا موي لادبإب .«يزجت ال موي ًاموي» لصألا نأ

 اهّنأ وأ "اشف رجلا نم اهّلحم ىلع ةبقاب ةلمجلا ّنأ ىعّدا نإ مك ,فذح ةلمج ىلإ ًافاضم ّنَأ
 .”عضوملا اذه لثم يف ًالوعفم ةلمجلا نوكت الف .فاضملا نع تبينأ

 امإ :ريمضلا الإ ابلاغ اهطبرب ال ,ءامسألا اهب لوصوملا ةلمجلا :ثلاثلا

 ام اهيف» و ,؟ه.سي) 6 مهيديأ هُنَليَع ام وحن و [ةرقبا) 4َنوُنِْوُي يذلا وحن ًاروكذم
 وحن ًارّدقم اَمإ ر 25.نونمزملا «هنم َنولكأت اَمِم ُلُكأيط وحنو 8/0 .فرخزلا) «شفنألا هيهتشّت

 وحن و «سفنألا يهتشت ام اهيف واط «مهيدبأ ْتَلِمَع ام» وحن و م«.ميرم) «ٌُدشأ مُهَيَأَ

 هفذحف نيتقباسلا نيتيألا يف امأ ةرورضلا تربلا يف فذحيال بوصنملا ريمضلا قأل لبق اد ىلع فطع ١.

 .مهفاف يجيردت وأ يعفد فذحلا نأ يف فالتخإلا

 .يجيردت وأ يعفد رورجملاو زاجلا فذح له :شفخألاو هيوبيس فالتخا ني .؟

 و ةلمجنا ىلإ فاضمنا فذح نوزؤجي نويفوكلاو ,يفوكلا بهذم ىلع كلذ زوجتي :للاق لب اذه لوقي ال نابح ابأ نأ قحلا
 ,ةيلع هتمديت ببسب فّئصملا ىلع لكشي لب نايح يبا ىلع لاكشإ الذ ٍئئنيحف درج ىلع هيلإ فاضمل' ءاقبإ

 :لمعلا نع اقّلعم ايبلق العف وأ الوق هلماع ناكاذإ اميف لوعفم وه لب ل



 الكل طبارلا ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا

 ىوقأ ةفصلا نمو .ةفصلا نم هنم 'ىوقأ ةلصلا نم فذحلا و 4َنوبّرشت اًمم ُبَرْشَي
 .ريخلا نم هنم

 :هلوقك َريمضلا فلخي رهاظ اهطبري دق و

 حيل طة يسحر يفوينلاتنأو ٠ نطوم لكي ف َتَنأ ليل ٌبْرايق
 اورّدقي نأ مهنكمي ناك دق و .«هتمحر يف يذلا تنأ و» هريدقت و :اولاق ,ليلق وهو

 :هلوقك «ىكتمح هر يف»

 [ ٌموله كيف ناك نم يب تمشأ َرأ يئاعوام ينتفاخأ تنأو
 «ٌتلعف» مهلوق و لعق يذلا تنأ» بلاغلا ذإ 'ليلق ىلع ليلق ءانب اوهرك مهئأك و

 اذه ىلعو .'سيقم ريغ ليلقف «ٌُديز ّماق يذلا تنأ» اًمأ و .سيقم اذه عم ”هّنكلو ,ليلق

 َلَعَج و ٌضرألا و تاومسلا َقَلَخ يذلا هل ٌدمحلاا» ئلاعت هلوق يف يرشخمزلا لوقف
 «مثدب فطعلا نوك زوجي هّنإ :م.مامنأل) 4نولدعي مهرب اورفك َنيذلا مث ٌرونلا و تاملظلا
 اورفك» لصألا نوكيف .” ليلقلا اذه نم نوكي نأ همزلي ِهّنأل فيعض“ ,ةّيلعفلا ةلمجلا ىلع

 دئاعلا فذح حبق ّلقي يتاذلا امهطابتراف هتنص نود لوصوم جوي ال ثيح أيوق طابترأ لوصوملاو هلصلا نيب ّنأل كلذ ١.
 حبق رثكيف سكعلاب و هفوصوم نود ةفصلا فذحي دق ثيح لوصوملاو ةلصلا نم فعضأ امهطابتر اف فوصوملاو ةفصلا امأو
 .حبقأ هفذحو امهنم رثكأ أدتبملا ىنإ طبارلاب هجايتحاف ةلقتسملا ةلمجلاك وهف ربخلا امو اهدئاع فذح

 لمح هأك«ىتمحر يف» ىلإ «هللا ةمحر يف» لوأت اذإف :ليلق دئاعلا ناكم بطاخملا ريمض و رهاظلا مسإلا ةفالخ نأل

 .ليلقلا ىلع ليلقلا

 .دئاعلا ناكم بطاخملا ريمض ةفالخ يأ:

 :لوصوملل أرظن ةبيفلا ريمضب ةلصلا طبر زاج لوصومب هنع ربخأو بطاخم وأ مّكتملا ريم ناك اذإ أدتبملا نأ هلصاح .*

 رثكأ لّوألا نأ الإ سيقم نيهجولاالكو أدتبملل أرظن بط خملاوأ مّكتملا ريمضب و ؛ةبيغلا ليبق نم رهاظ مسإ لوصوملا آل
 ناكريمضلا نع ًالدب رهاظ مسإب هتلص تطير و لوصومب هنع ربخأ و رهاظ مصإوأ باطخ ريمص أدتبملا ناك نإف ؛يناثلا نم
 .يسايق ريغ ًاليلق

 .«ضرألاو ٍتاومسلا قّلَخ» ىلع 4نولدعب مهرب اررفك نيدنا» فطع يأ
 .ءاهلا ناكم 6 مهّتر»ا يأ ريمضلا ناكم رهاظ مسإ فلخت نأ يأ .*
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 و هلدمحلا ىلع فطعلا رّدق اذإ امأ و «طبار نِم ٌدبالف ,ةلص ةلصلا ىلع فوطعملا َّنأل «هب

 .لاكشإ الف هدعب ام

 متنأ و ةولصلا اوبرقتالا» وحن ريمضلا و واولا اًمِإ اهطبار و :ًالاح ةعقاولا :عيارلا

 و (فسويلأ «ٌةبصُع نحن و ٌُبئذلا هّلَكَأ نثلإط :وحن طقف واولا وأ مةرتبل) 4 ئراكُش
 هللا ىلع اوبذك نيذلا ىرتإ» وحن طقف ريمضلا وأ «ٌةعلاط ٌسمشلا و ٌديز ءاج» وحن

 ريدقت نسم ّدبال هنأ 'ةيناثلا ةروصلا يف حتفلاوبأ معز و م..رمزلإ' 4ةَّدوسُم مهشوجر
 سيل و .ةردان ةّداش اهّنأ ةثلاثلا يف يرشخمزلا معز و .هثيجم تقو ةعلاط يأ ,ريمضلا

 (مةرقبلا «ٌردع ضعبل مكّضعب اوطبها» وحن ليزنتلا نم عضاوم يف اهدورول كلذك
 و» «سرلا" 4 هيكل بّدعمال ُمَكْهَي هللا و9 *[نوملعيال مهئأك مهروهظ ةارو هوذبنفإ

 يرت ةمايقلا موي وط .؟..ناقرنلا)' «ماعطلا َنولكأيل مِهّنِإ ال ٌنيلسرُملا نم كّلبق انلسرأ ام
 ٌثررم» وحن ريمضلا رّدقيف ًأظفل اهنم ولخي دق و *4ةٌدوسُم مهشوجو هللا ىلع اوبذك نيذلا
 و ٌصئاغ وهو راهنلا ٌفصتنا ؤلؤللا بلطل ًاصئاغ ٌفصي هلوقكو اولا وأ '«مهردب ٌريفق لاب

 .«هلكأه يف ءاهلاوأ «بئذلا» لاحلا وذو لاح «ةبصع نحن» ةلمجف ١.

 .6نيذلاظ نم لاح اةكوسم مههوجوال ةلمج

 .طقف ًاولو طبارلا ناكاذإ يأ ؟

 .طقف «مك» ريمض ادبارثاو 4ارطبهاظ يف واولا نم لاح 6 ده ٌضحبل مكعب ف ةلمج .؟

 لؤألا:نيتيألا نيب جّرم مامشه نبا نأ ماعاو .6مه» ريمض طبارلاو ةدوذبن» يف واولا نع لاح «نوملعيال مهّبأك ف ةلمج ف

 ءارو هقلا باتك باتكلا اوتوأ نيذنأ نم قيرف ذبن مههعم امل قّدصم هللا دنع نم لوسر مه ءاج اقل وإو هداهشتسإلا عضوم يهو

 و مهروهظ ءارو هوذبنفط يهف ةيناثلا ةيألا اما لاح 4نوملعيال مهّأك » ةاءجف ٠١١ هرقإلا «نوماعيال مهّبأك مهروهظ
 ْ .141 نارمع لأ 4نورتشي اه سئبف اليلق انمث هب اورتشا

 .«همكح# يف ءادبلا ريمض طبارلاو ةهللا» نم لاح 4همكحل بعمال) ةلمج ع

 .«مها ريمض طبارلاو «نيلسرملا» نم لا> «ماعطلا ٌنولكأين مهنإ» ةلمج 3

 .كمه) ريمض طبارلاو ةأوبذك» يف ةواينا» نم لاح «ةكوسم مههوجو) هلمج 4

 ,مهردب هنم ريفق يأ ١



 1١١ 6# طبارلا ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا

 :هلاح ام ىرديال هبحاص

 يرديال بيغلاب هقيفر و !هُرياغ ءاملا ٌزاهدلا َفَسَت
 وأ هّئبرض ًاديز» وحن هنع لغتشملا م سإلال ماعل هرّسفملا :سماخلا

 حصي مل ًالدب هّترّدق نإف ًانايب ألا ترّق اذإ «ههاخأ ًارمع وأ .هاخأ و ًارمع وأ ,هاخأ ٌتبرض
 هلوقو ياولا ريغب تفطع ول اذكو ,ءادتبإلا ىلع هعفرال و ,لاغتشإلا ىلع" مسإلا بصن

 فوذحم لعفل ردصم ؛ًاسعت و .أدتبم :نيذلا ((ءدكمم)« مهل ًاسعتف اورفك ٌنيذلا واط ئلاعت
 ًايرض ًاديز» لوقت امكًاسعت هرّسفي فوذحبب ًابوصنم «نيذلا نوكي ال و .”ربخلا وه
 ّنأل ناّيحوبَأ مهنم ةعامجل ًافالخ «هل ًايقس ًارمع» ال و ,«أعدج ًاديز» زوجيال اذكو " «هاَيإ

 اهّنأل ”ةيوقتلا مال تسيل و ءفرحلاب ىّدعتي ال هّنأل ردصملاب ال ”فوذحمب ةقّلعتم ماللا

 و لاثملا نم ّلكف .امهدحأ رقي ريمضال و وار ال ثيحف ريمضلاب وواولاب لصححي طبرلا نأب ضرتعاو .هُرماغ ةاملاو يأ ١.
 ةمزماغ ءاملاو# تيببلا لمتحي و كلذكو «مهردب هنم زيفق» لمتحيو ةميهردي ؤيِفقو» لمتحيف ريمضلاو واولا لمتحي تيبلا
 ,مكحتواولا فذحب تيبلاو ريمضلا فذحب لاقملا فئصملا صيصختف 6هيف هرهاغ ءاملا» لمتحي و

 ريمض ىلع ربخلا لامتشا مدعل عفرلا خحصي ملو هنع لغتشملا ريمسض ىلع رسفملا لعفلا لامتشا مدعل بصنلا خصي مل
 ٌدحاو هنم لدبملا و لدبلا يف لماعلا ّنأب حيحصلا لوقلا ىلع اَمأو ماعلا رلركت تن يف لدبلا نب لوقلا ىلع كلذو أدتبملا
 .زاجف
 و ليلق اذه نكل طرشلا هبش هنوكل ةّيوض ام هتاص نوك عم لوصوملا ربخ يق ءافلا تلخد امنِإو :اسعت هللا مهبسصتأف يأ ؟
 مهوبأ نيذلا» :لوقت الف ءافلاب ربخلا نارتقا زوجي الذ ةّئمسا ةلمج ةلصلا تناكول اأو ةّيعراضم ةلمعلا تناكاذإ اميف ريثكلا

 هفوذحملا لعفلا يف ريمضلا ةيآلا يف طبارلاو «مهّئمركأف مئاق
 «أسعت» ا لاغتشإلا باب نم نوكيف هأديزه ىلإ دوعي ريمض نع لغتشا لاثملا يف «أبرض» نأ ةيألاو لاثملا نيب قرفلا *
 هفوذحملا «يتدارإ» وه مدل» قّلعتم أل لاغتشإلا باب نم سيلف «مهل» يف لمعيال وهف ةيألا يف
 .لافتشإلا باب نم نالاثملا سيلف قباسلا مسإلا ريمض يف نالمعيال «ايقس» و ةأعوجدف ه
 و «نوربعت ايؤرلل متنك نإ» وحن رّخأتلا ببسب اقإ لمعلا نع فض دق هسفنب ٌدعتم لماع ةيوقت ماللا اذه نم ضرفلاو
 وحن لعفلا نع ةقتشملا غيصك عرف هنوك ببسب امو اهل ةيوقت «ايؤرلل» يف ماللاب ىف ريخأتلاب لمعلا نع فْعض «نوديعت»
 .«ديرُي امل ُلاتف» وحن لعاقلا مسا عرف اهّيِإف ةفلابملا عيصك عرفل ًاعرق وأ «مهنيب امل اقّدصم»
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 ني مهانيتآ مك ليئارسإ ينب ْلَس9 ئلاعت هلوق و ,ةمزال ريغ ةيوقتلا مال و .ةمزال
 نإو ,!هدعب ًارّدقم «انيتآدل لوعفم وأ أدتبم «مكدف ةدئاز «نم» َتِرَّدق نإ (018.ةرقبل) 4ةيآ

 نم دحاو رْجُي مل (١٠م.ةرقبلا) 4 ةيأ نم خسننام» يف «امدال نايب يه امك «مّك»ا ًانايب اهترّدق

 ًامهرد ٌنيرشعأ» لثم ,مّدقم ٍناث لوعفم يه امّنِإ و مك ىلإ ٍذئنيح حجارلا مدعل .' نيهجولا
 ّنأ نويوحنلا ركذي مل و ةّيماهفتسإلاو ةّيربخلا :«مك» يف يرشخمزلا زوج و «؟كتيطعأ
 دازت امْنِإ و ءانمّدق امك «نم» ةدايز مهضعب زّوج و ؛لمعلا نع لماعلا قّلعُت هي ةّيربخلا «مك»

 نوك طرتشي ال نم لوق ىلع كلذ هزيوجت نوكي دق و ةطاخ «له»ب ماهفتسإلا دعب

 يف اهّنأ ىري و زييمتلا باب ريغ يف هطرتشي نم لوق ىلع وأ ًاقلطم بجوم ٌريغ مالكلا

 .سنجلل ةّنيبم ال ةدئاز «ديدح نم متاخو ,تيز نم ٌلطر»
 :ريمضلا الإ اهطبري الو ءلامتشإلاو ضعبلا الدب :عباسلاو سداسلا

 ٍرهشلا نع كنولأسيإل 40/1.ةددامل) 6 مهنم ينك اوُلَص و اوُمَع مثل :وحن ًاظوفلم
 وحن و ,مهنم يأ (ه/,نارمعلا' «عاطتسا نّمإط وحن ًارّدقم (600.ةرقبلا) 4 ٍلاتق مارحلا
 يأ .ريمضلا نع فلخ «لأ» نإ :ليق و ,هيف يأ (مه.عوربلا“ «راتلا دودخألا ُباحصأ ليث

 :ىشعألا لاق و .هران

 عئاس ٌماسي و ٍتانابل 1 يفت هتيوث ِءاوَث لوح يف ناكدل

 نع فلا قلع يذلا يناثلا هلوعفم 6مهانتيآ مك» ةلمج و لؤألا هلوعفم «ليئارسإ ينب» و نينثا ىلإ ةعتم لعف «لسال ١.
 هلوعفم «ةيأهو مهانيتأال لو لوعفم هيلإ دئاغ كمه» ريمض و هربخ «مهانيتأ»ف أدتبم «مك» ناك نإف ةمك» ةرادصل لمعلا

 ًارخؤم فوذحملا لماعلا رّذق و لاغتشإلا باب نم نوكيف ًابوصنم ناكانإ مأ ؟ةعامج مك» ىأ فوذحم 8مك» زييمت و يناثلا
 .ةئاردصل هنع

 الو دئاع الف «ليئارسإ ينبال «مهانتيأ# ريمضو ةيأ» ىلع ةعقاو ةمك» أل ةيئادتبإلا ىلع عفرلا زوجي الف عفرلا هجو يأ
 .«مهانتيأا#ًيناث ًالوعفم هنوك ىلعف بصنلا زوج امأءْزم ليلدب 6مك» ر يمض يف رشفملا لمع مدعن لافتشإلا ىع بصنلا زوجي

 ,كةيفلا ريممم اطبارلا و «رهشلا» نم لامتشا لدي هلاتق» ؟
 ,؟سانلا» نم ضعب لدب نمش ةليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا تيبلا عج سانلا ىلع هثش»ةيآلا مامت .*
 .هدودخألا» نم لامتشا لدب هراثلا» ه



 ١١1 ع طبارلا ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا

 ةلمجلا ّنأل .'ءاوثلا ريمض يه و ,قلطم لوعفم «هتيوث» نم ءاهلاف .هيف هّميوث يأ
 وهو هنم لدبملاب  ءاوث وهو لدبلل طبار رّدقملا ريمضغلا و ,ةفصلا طبار ءاهلا و .هتفص
 ريمض يف عاسّنإلا ىلع لوحلل «هتيوث» نم ءاهلا نوك زوجي هنأ هديس نبا معز و . لوح

 و .فوصوملا ريمض نم ٍذئنيح ةفصلا ٌولخل ءيشب سيل و .«يف» هملك فذحب فرظلا

 "عطقلا «ٌررمعو ٌديز ةثالغب ٌتررم» كلوق وحن بجو ضعبلا لدب يف طبارلا طارتتشال
 1 .ريمض ريغ نم ضعب ّلدب ناكل عبتأ ول هّنأل ,مهنم ريدقتب

 ةلمجلا ّنأ امك ,ىنعملا يف هنم لدبملا سفن هّنأل طبار ىلإ لكلا لدب جتحي مل امّنِإ
 .ىكلذل طبار ىلإ جاتحت ال أدتبملا سفن يه يتلا

 هب ًاظوفلم اّمإ :ريمضلا الإ ًاضيأ هطبري ال و ,ةهبَسسملا ةفصلا ل ومعم :نماثلا

 فلتخاو .هنم يأ «أهجو ٌنسح ٌديز» وحن ًارّدقم وأ «هنم ًاهجو وأ ,ههجو ٌنسح ٌديز» وحن

 لاقو ,ريمضلا نع فلخ لأ :ليق و .هنم ريدقتلا :ليقف ,عفرلاب «ٌةجولا ٌنسح ٌديز» وحن يف
 لدب تانج مهه..ص) 4ٌباوبألا مهل ٌةحّتفم ندع ِتاّنِج بآم ّنْسْحل نيقّتملل ّنِإ و» ئلاعت
 ,تاركنلا يف نايبملا فطع عقي نأ مهدنع زوجي ال هّنأل ,نويرصبلا هعنمي يناثلا و :نايبوأ

 دعو يتلا ندع ٍتاّنجإ) ليئدي ةماقإلا ىلع ٌملع ندع ّنأل ' هفرعم هّنإ يرشخمزلا لوقو

 .ردصم ءاوث و .أ

 و تءاوثلا» ىلإ دوعيف 6هيتوث# يف ءاهلا امأ ؛نيطبار ىلإ جيتحأ دقف ةفص «هتيوث» و «لوح» نم لدب ةماوث» نأ هلصاح

 .لامتشإلا لدب دقاع نوكي و «لوح» ىلإ دوعيف رّدقملا «هيف» ريمض امو ةّيفصولا ةلمجلا طبار نوكي

 ًالوعفم هنوكل ابوصتم وأ ورمعو دز مهيف ةثالثب :يأ هفوذحم آادتبمل اهتيربخل ًأعوفرم هنوكو ةّيعبتلا نع عطقلا يأ
 .ًارمع 0 أديز ينعأ هثالتب يأ قوذحملا «ينعألل

 اَمأ .ةفرعم عباتلاو عوبتملا ناك اذإ امّنِإ حيضوتلاو ةصقخم ال طقف ةحّضوم نوكي نايبلا فطع نإ :نولوقي نويرصبلاف .؟

 دتاركتلا يف هنوك نوزوجيف ةصضخم و ةحّضوم نوكي نايبثا نأ نييفوكلا يأر
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 و .'ةركنلا ٌةفرعملا نّيبت ال ذإ .قافثإلاب هّيلدبلا تنيعت حمص ول مه.ميرم) 4هدابع ٌنمحرلا
 و ,تعناال لدب ةيآلا يف ىتلا و ةركن وهف ,ندع ٌردصم هَّنِدَع» امُّنِإ و .عونمم هلوق نكل

 .؟ركذم هّنأل .نسحل فصال .اهل ةفص وأ ,ةفاضإلاب اهصاصتخال تانج نم لاح «ةحّتفم»

 ريمض نم لدب وأ هلعاف مسي مل ام لوعفم «باوبألا» و .تعنلا ىلع مّدقتي ال لدبلا ّنألو
 نمم ّدب الف ؟امهيلع و «"هجولا ٍةنسح ةأرماب ٌثررم» لثم فعضل ىلوأ لوألا و .رتتسم
 لدب لدبلا اذه و .ريمضلا نع لأ ثبان و .«اهباوبأ» وأ «اهنم باوبألا» لصألا ّنأ ريدقت

 .يرشخمزلل ًافالخ لامتشا ال ضعب

 :ريمضلا اّلإًاضيأ هطبري ال و ,ءادتيإلاب عوفرملا طرشلام ساب اوج :عساتلا

 وحن هنع ًابونم وأ ارّدقم وأ (1١هةهئاملإ ؟هبَّدعأ يّنإذ مكنم ُدعب مكي نمف» وحن ًاروكذم ام
 وأ ءهنم يأ (19/ةرقبلا) «ّجحلا يف ّلادجال و ٌقوسف الو ٌتفرالف ٌجحلا َنهمف َضَرَت نَمَفل
 ٌبحي هللا ّنِإف ىقّتاو هدهعب ئفوأ نم ئلست) ئلاعت هلوق اَمأ و .هّبح يف لصألا
 مه ولا برح َّنِإف اونمآ نيذلاو هّلوسرو ةّثل لوني نم و» .0.نارمعلا) 4نيِّيملا
 :رعاشلا لوق و (*.ةدئامث) 4َنويلاغلا

 انارت ةيداب ٍلاجر يأف ةتبجعأ ٌةراضخلا ْنُكَت نمف
 مومعال هّنأ رهاظلا و نيقّتملا مومع طبارلا ّنإ :ىلوألا ةيآلا ىف يرشخمزلا لاقف

 و فوذحم تيبلاو نيتبآلا يف باوجلا امّنِإو .هركذ مّدقت نمل نوواسم نيقّملا ّنأو .اهيف

 .ةّيملعلل هتفرعم يتلا ؟ندع# ىلإ هتفاضإل ةفرعم «تاّنج» َنِإ يأ ١

 هئم لدبملا نع هريخأت مزل ةفص ناكوت 1 .رّكذم «نسُح» و ثّلؤم «ةحتفمال_١ :نيليلدب «نسُحال ةفص سيل 6ةحتفمال 1

 .زثاج ريغاذهو تانج يأ

 ريمضلا هيف طرتشي مسا يف رتتسم ريمض نم ماللا يذ لادبإ و لكلا نم ضعب لدب «ةنسح» ريمض نم لدب «هجونا» *

 .ةفص هنوكل ريمضلا هيف رتتسي «ةنسح» نأ ٌكشال و نييرصبلا دنع حيبق

 لدبملا ىلإ دوعي ريمض نم امه دب ال لامتشإلاو شعبنا لدب نألف ةيلدبلا ,ىلء اقأ «لعافلا بئان و الدب هنوك ىلع يأ .*

 الوحو ةييتشم ةفص ناك ماودلا هب ديرأ اذإ لوعفملا مسا ّْنأل ةهئشملا ةفصاًالومعم هنوكلف لعافلا نع ةباينلا ىلع اقأو هنم

 .ريمض نم هيف دب
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 .هتفص ىلع انسلف :تيبلا يف و .بلغي :ةيناثلا يف و أ هللا هّبحي :يلوألا ةيآلا يف هريدقت

 يف امك فطاعب اَمإ امهطابترا ني دب الف ءعزافتنلا باب يف نالماعلا :رشاعلا
 هللا ىلع انّهيفس ٌلوقي ناك هنأ وحن امهيناث يف امهلُّأ لمع وأ «كاوخأ دعق و اماق»
 امهين ات نوك وأ "نجل" «أدحأ لا تعبي نل نأ متنظ امكاوُنظ مِهّنأ و » *.ئجل)' «اطَطَش
 وحن و (5,نوقنانملا" 4م لوسر مكل ئفغتسي اؤّلاعت) وحن طرشلا ةئياوج اَمإ .لّألل ًاباوج
 مكيتفي هللا لَك “كنوُتفتسَي» وحن لاؤسلا ةّيباوج وأ 0.فهكلا) «ارطق هيلع رف ينوتآ9
 و «ٌديز َدَعَق َماق» زوجي ال و .طابترإلا هجوأ نم كلذ وحن وأ (1مءاسنلا) 4ةلالُكلا يف

 :سيقلا ءىرما لوق عزانتلا نم نإ :نييفوكلا لوق لطب كلذل

 "املا ني ٌليلق ٍبلطأ مل و يئافك [جشيعم ىنأل ىعسمأ امتأ ول وأ
 عم هبكترا دق و .حيصق رعاشلا ّنأل ,لّوألا لامعإ رايتخا ناحجر ىلع ةّجح هّنِإ و

 و .فذحلا نم هتمالس و هنم هنّكمت عم ىناثلا لامعإ كرت و ؛يناثلا لوعفم فذح موزل

 بلاط ينافك يّنإف ,نيلماعلا يبولطم فالتخال ءيش يف عزانتلا نم سيل هنأ باوصلا

 .تيبلاو ةيناثلا ةيألا يف اذكو .هليلد «نيقئمنا تحي هللا نيو و طردنلا ءازج هللا هبحيال ١.

 لوقي#» ةلمج «ناك» ربخ أل حماست هيفو :يقوسدلا لاق ءاهربخ «لوقي# أل هيف «ناكا لمعي و «لوقي»و «ناك» عزانت
 .«انهيفس

 هيفو ةاونظال لومعم 6متننظ امك» و ةلضف هئوكل فخ نكل لوألا يف رمضأو يناثلا لمعأف «متننظ»و هاولظ» عزانت :*

 .ةمتننظ امك» لب اوئظخالل الومعم « متننظ» نوكي ال هّنأل حماست ًاضيأ

 .ًارطق هيلع غرفأ ينؤتؤت نإ ينوتأ و ؛مكل زفغتسي اولاعتن ني اولاعت :نيتيألا ري دقت .*

 .ماهفتسإلا ىنعم يف ناكف ةلالكلا نع كنولأسي يأ ه

 ام ىلع لوألا لماعلا نم الاح يناثلا لماعلا نوكي نأكو موبأ ٌلضافلاو مئاقلا:يف امك دحاو لماعل نينومعم انوكي نأكدع

 .هفعض لوقيس

 فذُح و يناثلا يف رمضأف 6ينافكال العاف ناكف لوألا لمعأف «ليلق» يف «بلطأ مله و «ينافك» عزانت يف دهاشلا 3

 .لؤألا لامعإ ناججر ىلع ليلد فذحلا نم هتمالس و هناكمإ عم يناثلا لامعإ نع هلودتس و .ريمضلا



 بيبللا ىنفم نم عيارلا بايلا الع ١8

 داسف مزلي الل ليلقلل ابلاط سيل و ,'ليلدلل ًافوذحم ىلُتلل ٌبلاط بلطأ و .ليلقلل
 ظئنيح و «ينافك» ىلع ًافوطعم «بلطأ مل و» هلوق ريدقت بجوي عزانتلا ّنأل كلذ ,ينعملا

 يفنلا عنتما اذإ و .«ول» نِم موهفملا عانتمإلا زّيح ىف لخاد ٍذئنيح هّنأل انتم هنوك مزلي

 :هلوقب 'هافن ام دعب ليلقلل هبلط تبثأ دق نوكيف ,تابثإلا ءاج
 [يلاملا نم ٌليلق ْبْلطأ مل و ينافك] ةشيعسم ىندأل ىعسأ امئأ ولو

 عزانت الف .ينافك نيب و هنيب ٍذئنيح طابترا ال هّنأل ًافنأتسم رّدقي نأ زجي مل امّنِإ و

 هُئْوَعَ ول» تلق اذِإ كّنإف ,لاحلل واولا ريدقت ىلع عزانتلا زوجيال مِل :تلق نإف .امهنيب
 ىّبح يناوتلا مدع ءافتنا نود ةباجإلا و ءاعدلا ءافتنا «ول» تدافأ «ناونْم ريغ ىنتاجأل

 ١ ؟؟يناوتلا تابثإ مزلي
 و يسرافلا ٌلوق هب هيو و لّصفملا حرش يف بجاحلا نبا مهنم موق كلذ زاجأ :تلق

 يأ تبث ول :ٍذئنئح ىنعملا ّنأل ,رظن هيف و .لؤألا لامعإ و عزانتلا نم تيبلا ّنِإ نييفوكلا
 ليلقلا ةيافك ءافتنا نوكيف .هل بلاط ريغ ىّنَأ ةلاح ىف ليلقلا ىنافكل ةشيعم ىندأل ىعسأ
 هذسهل و .؟هدوجو يلع ءيشلا مدع فّتوتيف هلا هيلظت ىلع اقوقرم ةيلط مدعب ةدّقملا

 .لثوم ٍدجمل ئعسأ امثكل و :يأ هدعب يذلا تيبلا وه ليلدلا ١

 8ينافك» ىلع فطع هّنأل يفنلا زيح يف «بنطأ مله لوخد مزل عزانتلا باب نم ؟بلطأ مل»و 6ينافك» ناكوث هنأ هلصاح 5

 يف يفنلاّنأل ليلقلل هبلط توبث مزل يفنلا زح يف ؛بلطأ مل لخد اذإو .امهبعوقو عنتمم هءازجو ةول» طرشو ةول» ءازج وهو
 .عزانتلا لطبف اليلق ولو ًائيش بلطي ال هنأ ةشيعم ىندأل ىمسأ امّنأ ولو :يأ تيبلا ردص نم مهف ام اَمأ .تابثإ يفنلا

 لوخد مؤلي الف «ياوتم زيغ ينباجأل هثوعد ولاكهّنأل هبلط توبث مزلي الو طابترإلا لصحي احلل وأولا رق نإ هنأ هلصاح ؟
 مل» ناكانإف .عنتماوأ ءازجلاو طرشلا تبث ءاوس متم لاح «ناوتم ريغ» لي هل يناوتلا تابثإو يفنلا زّتح يف «ناوتم ريغ»

 الف ؛عنتما وأ ءازجلا و طرشلا دجو هاوس ليذقلا بلط مدع تبث و يفنلا زيح يف هنوخد مزليال لاح 4لاملا نم ليلق بلطأ

 .لاكشإ

 ئندأل بلطلا :يأ .طرشلا ىلع ةيافكلا مدع يأ ءازجلا قلعت مزل أرمتسم هنوكل «بلطأ مل» فتني ملول هنأ هلصاح .؟

 هدوجو ىلع 8بلطأ مل» ني موهفملا بلطلا مدع فوتيف «بلطأ مل» ليلدب بلطلا مدعب ةديقم «يئافكد نأ لاحلا و .ةشيعم

- 



 /١١1 دلع ظطبارلا ىلإ جاتحت ىتلا ءايشألا

 ءيش لك ىلع هللا َّنأ ٌملعأ لاق هل نبت اًملف» يف مهضعب لوق لطب ًاضيأ 'ةدعاقلا

 ًءانب اهتلصو ْنَأ نم موهفملا ردصملا ىلإ عجار ٌديمض «نّيبت» لعاف ّنِإ :ه..ةرقبلا' «ديدق
 نيب طايترا ال ذإ .«أديز ٌثبرض و ينبرض» يف امك هاعزانت دق «ملعأ» و «نّيبت» ّنأ ىلع

 لبسق رامضإلا فعضل .هيلع ليزنتلا لمح نسحي مل ٌمص ول هّنَأ ىلع .«ملعأ» و «نّيبت»

 لماعلا لوعفم قذح فعض و ,ةّثبلا هنرزيجي ال نييف وكلا ّنأ ىّنح عزانتلا باب ىف "ركذلا

 يف اّلِإ هتوزيجي ال نييرصببلا ّنأ ىّتح «ٌديز ُثبرض و ينيَرَضاك لمهأ اذإ ' يناثلا

 .ةرورضلا

 «نّيبت» لعاف َّنأ و ءانمّدق امك ًاقوذحم ؛*كلُملا «بلطأ» لوعفم ّنأ باوصلا و

 اوأر ام دعب نِم مهلادب ٌمثط ىف اولاق امك ُنّيبت هل نّيبت اًملف يأ ,ردصملل اًمِإ رتتسم ريمض
 لكشأ ام وأ رمألا هل نيب نبت الف يأ :مالكلا هيلع ّلد ءىشل وأ ”ه-فسوي) 4 هّنَجسيل تايآلا

  .ةمالس نم هيلع نحن ام يأ .وه ناكاذإ يأ «يتتأف ادغ ناكاذإ» هريظن و ,هيلع

 وحن هب ظوفلملا ريمضلا اهطبري امّنإ و "لوألا د يكوتلا ظافلأ» :رشع يداحلا

 يف يوّرهلا ٌلوق ًادودرم ناكّمث : نمو «مهّلك موقلا د ءامهالك ناديزلا و ,هسفن ٌديز ءاج»

 ضعب لوقو .*ديكوتلا ىلع «ٌعيمج» و .لاحلا ىلع «ًاعيمجُم وقلا ءاج» لوقت :«رئاخدلا»

 ءازجلا ال أمم ءازجلاو طرشلا يفتني «ول» أل فكصملا نم طلخ اذه :لوقأ .هحيضوت اذه ,ةشيعم ىندأل بلطلاوه و أل

 .لاكشإ الف ٍذئنيح و بلطلاو يمسلا مدع ىلع بنطلا مدعب دّيقملا ءافتكإلا مدع فّئوتيف هدحو

 .نيعزانتملا نب طبارلا دوجو موزل يأ ١.
 ,ةريدق يش لك ىلع هثلا نأ» يف لوعفملل بلاط وهو 6ملعأ»و لعافلل بلاط وه و «نقبتا» عزانت .؟
 .يناثلا لمعأ نإ يأ ؟

 .لوألا لمعأ نا يأ .*

 هدعب تاهيجوت يف أضيأ ,عقاو عزانت الف ه

 .مالكلا هيلع لد ءيش ىلإ ريمضلا عجرم ع

 عيمج و ٌلكو الكو نيعو سفن يه و.

 .مدقلا ىلإ عيمج نم ريم درع مدعل لإ



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلأ دلع

 نإ ة.ةرقيلإ «ًاعيمج ٍضرألا يف ام مكل َقَلَخ يذلا وهإط ئلاعت هلوق يف 'هانرصاع نم
 لمحي الف .ليلق «عيمج»ب ديكوتلا مث «هعيمج» ليقل اذك ناك ول و ,«ام»ل ديكوت «اعيمج»

 ًالكانإ» مهضعب ةءارق يف يرشخمزلا و ءاّرفلا لوق و .لاح هنأ باوصلا و ,ليزنتلا هيلع
 "رضاحلا ريمض نم رهاظلا لادبإ و ,لدب اهّنأ باوصلا و .ديكوت أك »ّنِإ :«+.راغ) «اهيف
 ىلإ ةدعلا لكلا لدب و «مكتنالث متمق» وحن ,ةطاحإلل ًاديفم ناك اذإ زئاج ّلك ّلدب

 «موققلا لك ينءاج» وحن ءريمضلاب لصتن مل اذإ ٌلماوعلا يلت نأ «ٌلكال زوجي و ,ريمض

 ام نسحأ "اذهف " ةرورضلا يف الإ زوجي الف «مهّنك ينءاج» فالخب ًالدب اهثيجم زوجيف

 ة«ّلك» ريكنت :نافعض هيفو ,لاح «ٌالك» ّنأ ىلع كلام نبا اهجّرخ و .ةءارقلا هذه يف ليق

 و ًاعيمج يأ لك مهب ثررم» مهضعب لوقك ردان وهو .ٌينعم وًاأظفل ةفاضإلا نع اهعطقب

 ”يفرظلا اهلماع ىلع لاحلا ميدقت
 َدَجَسَف 9 وحن لك دعب دك ام اهإ هتاوخأ و عمجأ نم لوألا ركذب تزرتحاد

 .#:.رجحلا) (َنوعمجأ مهلك ةكئالملا

 .ةيذلألا حارش دحأ ليقع نباوه و ١.

 .رضاحلا ريمض نم رهاظلا لاديإ زوجيال يأ رذقم لاكشإ نع باوج اذه ؟
 .ادتبم وأ أديكوت الإ لمعتست اَلأريمضلاب ةلصئملا «ّلك» ّقح ّنأل .؟

 .«اهيف ألك اثإ» هيآ يف «لك» ةيلدبب انلوق يأ .؟
 .ةركن نوكت نأ لاحلا طرش و ًالاح هنوكل ش
 .اهيف يأ ع
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 ةفاضإلاب مسإلا اهبستكي يتلا رومألا
 رشع دحأي ه و

 .«ديز مالغ» وحن .فيرعتلا :اهدحأ

 ةجرد غلبي مل يذلا صيصختلاب دارملا و «ةأرما مالغ» وحن ءصيصختلا يناثلا

 .«ديز مالغ» زّيمتي امك هنيعب زّيمتي مل هّنكل و ,مالغ نم ٌصخأ «لجر مالغ» ّنإف .فيرعتلا

 تدرأ اذإ «ركب وبراضو .ورع ابراض و .ديز براضدك .فيفختلا :ثلاثلا

 ال ذإ .هنم ٌفْحَأ ضفخلا نكل و ,بصنلا نسلعي نأ هيف لصألا ّنإف .لابقتسإلا وأ لاحلا
 و ٍديز ابراضلا» كلوق فيرعتلا ديفتال ةفاضإلا هذه ّنأ ىلع لدي و ,نونال و هعم نيونت
 غلاب ًايده)» ئلاعت هلوق و 'نافيرعت مسإلا عم عمتجيال و «ييز وبراضلا

 «ييأاب ضوقنم اذه :ينيمامدلا لاق .ًفيرعت لب ةلوصوم 4لأ» نوكيال اذه ىلعف ةقاضإلاو «لأعي فيرعتلا يأ ١ ١-

 اهتفاضإو دهرعلا نم اهيبفام رابتعاب اهتاصب روهشملا ىلع اهفيرعت ْنِإف «هتمركأ مهيأ ينءاجهوحن ةفرعمل ةفاسقملا ةلوصوملا
 عامتجا عتتميال ذإ هفيرعت ءاقب عم ملعلا ةقاضإ زوجي هنأ يدنعو :يضرلا لاق .نافيرعتلا عمتججيف فيرعتلا ديفتف أعطق ةيونعم
 افئتخا اذإ نيفيرعتلا

 ارهس نييوحتلا نم ًريثك إو رخأ هيشال فيرعتلا لأوه ةلوصوملا «لأ» أ تاكن عبرأ يف كل انتبثأ نحن :ليصفتو ةدايز

 :ىلب طقف انلوق سيل 6,لأه ةياوصوم مدعب لولا :دييأتلا :لّوألا

 و ةلماعلا ةغنصلا يف «لأ» فيرعت ىلع هلوقب حّرصف *نافيرعت مسإلا عم عمتجي ال :عضوملا اذه يف ماشه نبا لاق (فلا
. 



 بيبللا ىئغم نم عبارلا بابلا دع ٠

 .ةلوصوم ناك عفرلاو بصنلا نيلماعلا لوعفملأو لعافلا مسا يف ماللا :اولاق نويوحنلا يت

 ...فيرعت فرح :شفخألا لاقو يفرح لوصوم :ينزاملا لاق :ةيفلألا حرش يف يطويسلا لاق (ب
 انإ امأاركنم ناك ذإ اذه» ؛لمعيل لعافلا مسا اهيلع دمتعي يتلا ءايشألا نم ةسمخ دع دعب ةيادهإلا يف بجاحلا نبا ىلاق (ج

 .«ةنمزألا عيمج هيف يوتسي ماللاب افزعم ناك
 :نيفعض عبتي ةلوصوملا «لألب ىقسم ءيش دوجو :فيعضتلا :يناثلاو
 .تالومصوملا رئاس فالخب ةلمجب سيلو ,ريخألا يف فالخ ىلع ةهجشملا ةفصناو لوعفملاو لعافلا مسا ناك .تلص أ( فل

 .ةيبرملا ظافلألا دحأ كلذ يف ههباششي الو هتلص ىلإ هبارعإ لقن هب [ب

 يف ماشه نبا هب حّرص و ةيفلألا حرش نم ريكدتلاو فيرعتلا باب يف يطويسلا ىلاق امك نوبوحنلا لاق :ليئدلا :ثلاثلا و
 مس لمعي اذإ هنأ ىلع ايقفثإ «لأ» ةيلوصومب نولتاقلاو «فيرعتلا«لأ» هلوبق ةركنلا مئالع نمو» لصفلا ريمض دعب ام طورش

 ٌديز ينءاج» لثم يف «براض» ةملك اذه ىلعف ةلوصوم امهيف «لأ» ناك بصنلا لمع ماللاب نحمل! لوعفملا و لعافلا
 نوكي نأ نِم بال مسإلاو تسلا فراعملا نم ًائيش هنرك مدعل ةقرعمالو فيرعتلا «لأ هلوبق مدعل ةركن سيئ ةثرمع بر اضلا
 .ةفرعم وأ ةركن

 :تامهوتلا عفد :عبارلا و

 تاّيصوصخ نم فيرعتلا مال و فيرعتال ناكوا اهّنأل ةلوصوم نيلماعلا لوعفملاو لعافلا يمسإ ىلع ةلخادل. لأ :ليق نإ[فلا

 .هب امههبشل امهلمع أل لمعي الف عراشملا لعفلاب امهيربش َفْمْضَ مسإلا

 امك ةرورض ناك فرظلاو لعفلاو ةلمجلا ىلع هلوخد و مسإلا تايصوصخ نم ًاضيأ ةلوصوملا لأ نأ كيلع ىفخيال :ائلق
 .ئياعت هللا ءاش نإ يناس

 .فرحلا ىلإ دوعي ال ريمضلا أل «لأ» ىلإ دوعيال اهريمضف ًافيرعت تافصلا ىلع ةمخادلا ماللا ناكول :ليق نإ( ب
 دجوي ال يتلا لاوحألا اَمأ و و أرمع براسقلا ُديز ينءاجالك أروكذم ريمضلا عجرم دجوي تالاوحألا نم ريثك يف نب :لق

 .بطاخملا نهذ يف قونعم يش ىلإ يونعم ريمضلا دوع ناك ًاروكذم

 .بطاخملا نهذ يف ايونم ريمضلا عجرم نوكيال نأ نكمي :ليق نإو

 دنع ةدوهعم .ةيربخ ةلمج وه» :ةلصلا ةلمج فيرعت يف ةيدمصلا يف ( يي ءاهبلا خيش لاق امك نويوحنلا لاق :انلق
 .ةبطاخملا

- 



 ١1١ دلي ةفاضإلاب مسإلا اهبستكي ىتلا رومألا

 و 10-6 مملا) 4هْفْطِع يناثط ىلاعت هلوق و ,ةفرعملاب ةركنلا فصوتال و (؛ه.ةدئامل) 4 ةبعكلا

 :ريبك يبأ لوق
 [لجْوَملا ليل مان ام اذإ ادهش انّطبُس داؤّشلا سوح هب ْتَنَأَ
 :ريرج لوق و .'لاحلا ىلع ةفرعملا بصتنتال و
 انامرحو مكن ٌةدعابم ىسقال مكبلطسي ناسكول انطباسغ بر اس
 بجاحلا نبا ىلع ٌدَر كلام نبا ّنأ :'ةفحتلا ىف و .فراعملا ىلع «ٌّبّر» لخدتال و

 ٌضخأ «ديز براض» ّنإف ءصيصختلا ًاضيأ ديفت لب :لاقف «أفيفخت الإ ٌديفتال ود هلوق ىف
 سيل و ,بصنلاب «أديز ٌبراض» هلصأ «ديز براض» ّنإف ؛رهس اذه و .«براض» 7

 .ةفاضإلا يتأت نأ لبق لومعملاب لصاح صيصختلاف .طقف ًابراض هلصأ

 نوكتال ةلصلا يف رئامضلا عجرم بطاخملا ملعي ملولو ةلصلا ةلمج ةيدودعم مزنيف مهمعز ىلع ةلوصوم «لأل ناكاذإف #
 .بطاخخملا دنع دوهعملا كلذ ىلإ ريمضلا عجري فيرعتلل همال ناكاذإف ًأدوههعم هدنع

 هلوخدم نوكيال فيرعتلا لأ ناك ثيح .ًافرظ وأ ةيلعف وأ ةّمسإلا ةامج هيف ماللا ةلص نوكي عضاوم ةنالث انل نإ :ليق نإ(
 .اهنم ًادحاو

 .امهل لئاقال امه ةيلعف وأ ةّيمسا ةلمج امهيف 4لأه ةلص ناك نيذلا نيتيبلا نأ اندجو ينغملا دهاوش حرش ىلإ انجر انإ.انلق

 ةةرورض هّإ:مهبضعب لاق أضيإ ثلاثلا يف و .ناترورض امهّنأ يناثلاو لوألا يف ايحّرص نكلو انمّلس ؛نافيعض ناتيبلا ناذهف

 .فيرعتلل هنوك ىلع ةرورض أضيأف لأه ةيلوصوم ىلع ةرورض ءالؤه ناكانإف
 .هباندهشتساف مهضعب دنع ةرورمت سيل ثلاثلا يف هنأ ؛ليق نإو

 .اهاثركذ يتلا ةريثكلا تالاكشإلا عم ةلوصرملا لأب يقس باب عادبإ نم ليسأ نيتيب وأ ٍتيب هانطساب لوقلا:انلق
 ىنعم لومفملاو لعافلا يمسا ىلع ةلخادلا «لأ» نم ديري برعلاو برعلا لامعتسا انتجحف نحن اإ«كلذ انمآلس :ليق نإ|د
 َِبَرْْم نّماب «براضتا» مهريسفت ليلدب ةيلوصوملا

 «برض نّمالب «براض» رّسفي برعلا أل «براضلاه يف ماللل أريسفت سيل «نق» نإ ريسفتلاو لاثملا كلذ ّحص ول و:انثق

 .لقأتف «برض نم نمالب هرّسفي نأ هيلع ناك ةيلوصوملل ناكول هّأل انل ةّجح اذهف

 .0هب» يفءاهلا نم لاح تيبلا يف هداؤفلا شوحدو اهلبق ركذ يذلا «نق» نع لاح ةيألا يف 4هِفطِع يناث» ١.
 .بجاحلا نبا ةيفاك حرش وه '



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا ع

 و فيرعتلا ديفت ةضحم هتفاضإف لابقتسإلاو لاحلا ىنعمب فصولا نكي مل نإف
 قلاعت هللا مسا فص و مص اذه ىلع و لاصفنإلا ريدقت يف تسيل اهّْنأل صيصختلا

 وه» كلوقك ,يضاملا اَمإ انه لعافلا مساب ديرأ :يرششخمزلا لاق «نيدلا موي يلام

 باحصأ ئدان رإل اًدح ىلع نيدلا موي رومألا َتِلَم يأ «نيمأ هديبع ىلام

 ٌرمتسملا نامزلا اّمأ و «نيدلا ٌموي كلم ةفينحوبأ أرق اذهل و مم.فارعألا)4ةّنجلا
 .ًاصخلم هاءديبعلا يلوم ىلوق ةلزنمب ِهّنإف «ديبعلا كلام وه» كلوقك

 ٍلعاج و» ئلاعت هلوق ىلع ملكت ام دنع يناثلا ىنعملا اذه ضقن هنأ الإ نَسَح وهو
 ىلع افطع رمقلا و سمشلا رجب ءىرُق :لاقف 4/.ماعنألا «رمقلا و سمشلا و ًانكس ليلا
 يف سيل انه لعافلا مسا ّنأل ,ليللا لحم ىلع ًافطع وأ لعج رامضإب امهبصنب و «ليللا
  ةفلتخملا ةتمزألا يف ّمتسم لعج ىلع ّلاد وه لب" ةيقيقح هتفاضإ نوكتف يضُلا ىنعم
 دصقنال و (ٌملاع ٌرداق ٌديز» لوقت امك «حابصإلا ٌقلافط و «ئوتلا و ٌّبحلا ٌقلافإل هلثمو
 ها .نامز نود ًانامز

 ناكاذإ هنأ و .يضاملا ىنعمب ناكاذإ ةّيقيقح نوكت امّنِإ فصولا ةفاضإ نأ هلصاح و

 رمألا سيل و .ًالماع ناكو .ةّيقيتح ةيقيقح ريغ : تاضإ تناك ةنمزألا يف ٌرمتسم ثدح ةدافإل

 ة.ىلذك

 نإ هجولا ّنإف «يجولا ٍنَسَحلا لجرلاب ُثررمدك + زوبجتلاو أح بقلا ةلازإ:عيارلا

 .يضاملا ًةلزنم عوقولا ققحملا لبقتسملا لو يأ

 ,نامز نود نادزب هصاصتخا مدع و هرارمتسا يف يأ ؟

 .ةيونعم يأ '؟

 ,ةيلدفل هتفاضإ نوكتف .*

 .«نيدلا موي كلام» يف هركذ امك يضاملا ىنعمب ناكول ام لثم ًالماع نوكي ال و ةيقيفح هتفاضإ نوكت لب 2

 و بيغلا ملاع» :وحن ةئمزألا ّلك يف هرارمتسال ةيقيقح اهتفاضإ تناك اهلومعم ىلإ ةيتاذلا هللا تافص تفيضأ اذإ :ةيده

 .0ع يش لك قئاخ» نوح هرارمتسا مدعن ةيظفل اهتفاضإ تناك اهئومعم ىلإ ةينمفلا ها تافص تفيضأ اذإ امأ و «ةداهشلا

 ا .زاجسملا يأ ع



 ١58 د ةفاضإلاب مسإلا اهبستكي يتلا رومألا

 زؤجتلا لصح بص نإ و .فوصوسلاريمض نع ًاظفل ةفصلا ولخل ' مالكلا حبق عفر
 .يّدعتملا ىرجم رصاقلا فصولا كئارجإب

 :هلرقك ثئؤملار يكذن :سماخلا

 ًاريونت هادزي ئوملا يصاع ُلقع و "ىو عوطب ٌثوسكم ٍلقملا ٌةرانإ
 هدقبي و (فارمألا" «نينسحُملا نم ٌبيرق هللا ةمحر ّنِإإل هنم نوكي نأ لمتحي و

 مهّنَأ ءاّرغلا ركذ نكل و ,ةفاضإ ال ثيح فصولا ركذف (7١.ئروشل) #بيرق ةعاسلا لعل
 ."قرفلل ًادصق ,بسنلا برق درُيمل اذإ «بيرق» يف ريكذتلا اومازتلا

 يف ثينأتلا بوجول ٌمهوف «أيزاجم ثينأتلا نوكل ريكذتلا ّنإ» :يرهوجلا لوق اًمأ و
 يقيقحلا و يزاجملا مكح قرتفي امّنِإ و «ةعفان ةظعوملا و .ةعلاط سمشلا» وحن

 ”نيرمضملاال .نيرهاظلا

 هطقتلتا ءىرق و” «هعباصأ ضعب ْتَعِطق» مهلوتك .ركذملا ثينأت :سداسلا

 وا .(10..ماعنألا)' «اهلاثمأ يشع هلف» هنم نوكي نأ لمتحي و (١٠.فسوي) 4 ةراّيسلا ضعب
 ّنأ لمتحي و ءافشلا نم يأ 00.نارمهلآإ «اهنم مكٌدقنأف رانلا نم ٍمَرقُح افش ىلع متنك
 ٌرشع هلف» لصألا نأ و .اهنم اوذقني ىّتح رانلا يف اوناكام مهّنأل دعُب هيف و .رانللا ريمضلا

 .ةهتبشملا ةفصلل الومعم هنوك عنتمي سيلف أريدقت نكل دجوي ريمضلا نأل .عنتما :لوقيال ١.
 .«فوسكم» وهو ربخلا ريكذت هليلد و «لفعلاه نم ريكذتلا بسكي «ةرانإل

 ,«بيرق» وهو ربخناريكذت ةليلد و 0هللا» نم ريكذتلا بسكي «ةمحر# :؟

 و ثينأتلا يف «بيرقد رْثذي نينيعملا نيب سابتلإلا عفدلق .ميمحلا ( دعبلل فئاخم ١ :نيينعم بيرقتلل نأ هلوق لصاح :؟
 .ثيناتلا دصق دنع ثّنؤي و ريكذتلا دصق دنع رُكذيف يناثلا ىنعملاب ناكاذإ اَمَأ و لوألا ىنعملاب ناكاذإ ريكذتلا

 هيلإ هريمض دنسأ اذ انأ :ثينأثلاو ريكذتلا لماعلا يف زوجي لماع ىلإ دنسأ اذإ يزاجملا ثؤملا رهاظلا مسا نأ هلصاح هه

 .ثيفأتلا بجي

 .ةعبصإلا أرسكم أعمج هنوكل ثينأتلا مكح يف عباصألاو «هعباصأ» نم ثينأتلا بسكي «ضعب» ع

 ,«اه» ريمض نم ثينأتلا «اهلاثمأ» بسكل «ةرشع# رّكذ

 .0ةرفحاا نم ثينأتلا هبسكل «افش» ىلإ «اهنم» ريمض داع



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا دلو

 :لاقو .ثّنؤم وهو .فوذحملا فوصوملا ةقيقحلا ىف دودعملاف «اهلاثمأ ٍتانسح

 يضعب ّنضقن و يك َنِضقن يضقن يف ثعرسأ يلايللا لوط
 :لاقو

 [اراييلا َنَككَس ْنَم بح نكل وأ يبلق ٌيفغش ٍرايدلا ٌبْحامو
 :هيوبيس دشنأو

 ًأمدلا نم ةانسقلا ٌردص ْتْقِرَش امك هّتسعاأ دسق يللا لوقلاسب ٌقرسشت و

 :هلوق يف يرهاظلا مزحلا نبا ريشُي تيبلا اذه ىلإ و

 مجمأ و برسُع نيسسب ورمعسك نوسكي يللا زتحا و هامد لثم ًاقيدسم ْبْنَجَت

 «مدلا نم ٍةانسقلا ٌردس تقر َشامك» 2 يدهاشو يرزُي ءوسلا قيد نِإَف

 ةياتكلا ورمعب و ,ةلوصوملا «ام» صفنك صقانلا لجرلا نع ةيانكلا «امدب هدارم و
 .طخلا يف ّواولا ورمع ذخأك هل سيل ام ٌذخأ ديرُملا لجرلا نع

 ٌةمأ» زوجيالف .هنع ءانغتسإلل فاضملا ةّيحالص اهلبق ىتلا و ةلأسملا هذه طرشو

 حتفلا يبأ لوق "«عيضوتلا» يف كلام نبا در حث نم و ' «تيهذ دنه مالغ» الو «ءاج ٍديز

 باب نم هّنإ :لعفلا ثينأتب ههه.مانال) «اهنأميإ ًاسفن غفنتالا) ةيلاعلا يبأ ةءارق ههيجوت يف
 لوعفسلا ميدقتب «عفنتال ًاسفن» ليقل انه طقس ول فاضملا ّنأل «هعباصأ ضعب ُتعْطْق»
 نم ملي و .'ةيلعافلا يف ناميإلا نع بان يذلا عوقرملا رتتسملا ريمضلا هيلإ عجريل
 ءهسفن ملظظ هنأ ديرت «ملظ ًاديز» كلوق وحن هرهاظ ىلإ لصّتملا ريمضلا لعف يّدعت كلذ

 و «شعرسأ» ليلذب «ةانقلا» و «رايدلا» و «يلايللا نم ثيناتلا «ردص» و «ّيح»*و «لوطان بسك تايبألا يف دهاشلا ١.

 ,«تقرش»و «نئْفْش»

 .«ثبهذ ٌدنه» و ةءاج ديز» اندارم سيل ذإ .؟

 حيحمصلا عماجلا يف ام هيجوت باتكلا اذه نمضتي و الغ و 88 ص«حيحصلا عماجلا تالكشمل حيحمصتلاو حيضوتلا دهاوش .؟

 .ةّيوحن تالكشم نم يراخبلل

 .ةبتر و أظفل رّخآتملا ىلع ريمضلا دوع موزل مدعل لوعفملا مّدقي نأ هلصاح .؟



 ١178 دلع ةقاضإلاب مسإلا اهبستكي ىتلا رومألا

 .ازوجيال ىلذو

 :هلوق و 0878,ميهلربا) " «نيح لك اهلك يت رن » وحن ةيفرظلا :عباسلا
 [ ٍنالْؤُشب يبس لسع سيلا نايحألا شعب لاهنملاوبأ انأ

 :ىتنتملا لاقو

 وودمعب ةئالسث ىنؤستت مل ٍلاصوب ينتررس موب ّىأ

 نإ» كلذ ناكم ليق ول هّنأل ,ةيطرشال .ىفنلا اهب داري ةّيماهفتسا تيبلا يف «ئأ»و

 تفنوتسا نإ ةيفنملا ةلمجلا ّنأ ةيطرش اهّنأ ىلع لدي :لاقيال ”ىتعملا سكعنا «ينتررس
 و ءلاصول ةفص اهريدقتب لصاح طبرلا :لوقن األ ."ىنعملا دسف ىلوألاب طبرت مل و
 ءاتت نم ًالاحوأ ,جيردتلا ىلع وأ ةعفد افذح ّمث .هدعب ينْغُدَت مل :يأ فوذحم طبارلا

 ءاهل عيضوم الف "ةفرذحم ءافب ةفوطعم وأ :ةرّدقم لاح ىهو ءاهلعاف طبارلا و .بطاخملا

 مدعل ةعنتمم ةيلاحلاف عفرلاب «ةثالث» ىور نم و .ينٌعورَت د ىنأ“ رّدقُم ريغ ينَّتْرَرَس ام يأ

 .طبارلا

 بلقتسم ٍّيأ اوملظ نيذلا ُملْثَيَس و» وحن ,ةيردصسملا :نماثلا

 لمعلا نع ةقّلعم «ملعي» و «نوبلقني» هبصان ,قلطم لوعفم :ّيأق 75/.ارعشلا «َنوبلقني

 :لاق و .ماهفتسإلاب

 اهئيرغ يضاقنلل ميرغ يأ ثديادل نيد يأ ليل ٌملعَتَس

 .لقأتف .دحاو ءيش ىلإ نيعجار نيلضتم نيريمض هلوعفم و هلعاف و يبلق ريغ لعفلا ناكاذإ عنملا أل أعنم ىرأ ال.١

 .ةيفرظلا ىلع بصُتف «نيح» ىلإ هتفاضإل ةيفرظلا بستكي «لك*؟

 راصف ٌةيطرش «ىأ» نوك ىلع اًمأ هدودصب ماَيأ ةثالث ينؤست لاصوب ينتررس موي لك وه مايتسإلا ىلع ىنعملا نأل

 .لقألا سكع ىنعملاف هدودصب ماي ةثالث ينؤست مل أموي لاصوب ينتررس نإ» وه ىنعملا

 .ىلوألا ةلمجلل ءازج ةيناثلا ةلمجلا ْنأل طبرلا لصح ةيطرشلا يأ نوكل .؟

 امهنم أدحاو ال بارعإ لحم يف أعم اهدعب امو ءافلا لبق ام نأ قبس دقو اهلبق امب اهدعب ام طبرت يهو هيببسلا ءاغلا يأ ه
 ددحو

 .ءافلاب ةفوطعمال ةيئاح ةلمجلا نوكل ريسفت «رّدقم ريغ



 بيبللا ىنغم نم عيارلا بابلا د ١؟*

 كلوقك هب لوعفم انه هنأ الإ .ةيآلا ىف امك اهدعب امب بصنلا ةبجاو ىلوألا «ٌيأ»

 ءادتبإلاب عفرلا ةبجاو ةيناثلا ر ,اردصمل فضتول اهّنأل ٌقلطم ٌلوعفم ال ألام ثينادت»

 .مه.ط) «ًاباذع ٌّدشأ انيأ َنُمَلعتل و ط .06.فيعل) 4 ئصحا ٍنييزحلا يأ َمَلعَنِلِط يف اهلثم
 نَم ٌمالغ» وحن يف أدتبملا ميدقت بجو اذهلو .ردصتلا بوجو :عساتلا

 مهيأ مالغ» .وحن ىف لوعفملا و «؟ىؤفس موي ّيَأ ةحيبص» وحن يف ربخلا و (؟كدنع

 وحن يف عقلا بجو و ؟لضفأ تنأ مه والخ نيد وحن يف اهرورجم ني ر «؟َتمركأ
 : ءالضفلا ضعب لوق ريشي اذه ىلإو ' «؟ٌديز نم وبأ ٌتملع»

 ًارئصت رودصلا بابرأل ًآفاضم ادغ نمف رردصلا بابرأمب كيلع
 ارقحت و كال نِم ًاردق ٌطَحْنَتف نقاش ةباحسم ىشرتت نأ كاشإ و
 ًارْذَحُس و ًايرغم يلوق نْيبُي «لئّرُمم ضفخ ّمث «نم وبأ» مقرف
 :سيقلا ءيرما لوق ىلإ «لّمَّرُم ضفخ مث» هلوقب ةراشإلا و

 ٍلْمّزُم ٍداجب يف سانأ ٌريبك هيلبو نيسنارسع يسفانابأ نأك

 هترواجسمل ضفخ هتكلو ,عفرلا هٌّقح ناكف «ريبك د ةفص ًالّمزم نأ ىلذو

 .ض وفخملل
 .ءانبلا رثكألا و هبرعأ نميف «ديز رشع ٌةسمخ هذه» وحن .بارعإلا| :رشاعلاو

 :باوبأ ةثالث يف كلذ ر .ءانبلا | :رشع يداحلاو

 ىلع ٌلدتسا دق و «نود» و «لثم» و «ريغاك امهبم فاضملا نوكي نأ :اهدحأ

 :رومأب كلذ

 نود اني و .(6*ةبس' «ٌنوهتشي ام َنيسب و مهّئيسب ليح و9 ئلاعت هلوق اهنم
 لعافلا بئان ّنأب لّوألا نع بيجأ و فلوخ و ءشفخألا هلاق ٠0«نجل)" «كلذ

 .هيلإ فاضملا نم أئييش فانضملا بسك ىلع تيبلا يف دهاشالف «نيد» وهو تاذ مسا ىلإ تفيضأ لب ١.

 .مربخ ةديزهوأدتبم ةوبألف لمعلا نع «تملع» قلع اذهلف «خرت» نم ردصتلا بستكا هوبأد لا
 ,مهريمض نم ءانبلا بستكا نكل أعوفرم نوكي نأ هّمحف لعافلا نع بئان هّنأل حتفلا ىلع ينبم «مهنيب" .؟
 . ينبملا *كلذ» ىلإ هتفاضإل حتفلإ ىلع ينُب نكن عفرلا هّقح اذ «نوداا ؟
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 :هلوق يف امك ,لوحلا يأ «ره ليح و» يأ .'ردصملاريمض

 بردت كمارغ فشكي نإ و كؤسَي أاتعُي و كيلع ٌلْحَبُي ىتم ؛تلاق و
 اهيلع ًالولدم «كيلع» ريدقت نم ' يدنع ّدبال و لالتعإلا يأ ءوه للتعُي و يأ

 هّنأب يناثلا نع و لعفلا هدفي مل ام ديفتف اهب دّيقتيل ,رمضملا نم ًالاح نوكت و ,ةروكذملاب
 اًنم يأ «ماقأ انم و َنَعَظ اًنم» مهلوقك كلذ نود موق اّنم و يأ ,”فوصوملا فذح ىلع

 حتف نميف (4*.ماعنالا" «مكنيب َّطَقت دقلا) ئلاعت هلوق اهنم و .ماقَأ قيرف اّنم و َنَمَظ قيرف
 عجار رتتسم ريمض لعافلا و .فرظ «نيبد» :ليق و «عفرلا ةءارق هدّيؤي و ,شفخألا هلاق .أنيب
 لدي «مكءاعفش مكعم ئرئامإ» ّنأل .لصولا ىلإ وأ ,عّطقتلا عقو دقل يأ .لعفلا ردصم ىلإ
 نيلعفلا ّنَأ ىلع «َنومعُرَت متنكام» ىلإ وأ .لصاوتلا مدع مزلتسي ”ثوه و ,رجاهتلا ىلع
 :هلوق ليوأتلا دّيؤي و” هاعزانت

 ٍناوّرَتلاو ريعلا نيب ليح دق و هعيطتسأ ول مزحلا رمأب ممَأ

 .3”برعمل هتفاضإ عم «نيب» حتفب

 و .ًالثم حتف نميف ؟.تايرانل) «نوقطنت مكنأام ّلثم نحل هّنإ9 ئلاعت هلوق اهنم و

 .ةيقرظلا ىلع بوصنم وه لي ءانبلا بسك ىلع سيل «نودال حتف اذه ىثعف ١.

 اذه .ةدئاف دافأ لاحلاب تيتأ اذإف ةدئاف امهب لصحي ملف هردصم ىلع لدي لعفلا ّنأل يأ ةدئافلا لّمحت نأ لجأل *

 .ريدقتلا مزلي ةركن ردقتول اَمأ [كيلع» ريدقت مزليال دهعلا مالب لحم لالتعإلا ردقتول :مهضعب لاقو .هحيضوت

 ًاقلعتس و ًافرظ هنوك زوجي ةفص ناكاذا امل ةيئادتبإلا ىلع هعفر و ةيفرظلا نع هجورخ مزل أدتبم ناك نإ فرظلا نأل :؟

 .ينبعلا «مكالب هتفاضإل حتفلا ىلع ينُب نكل أعوفرم نوكي نأ هّمحف «عطقي» لعاف «نيب» .*

 .رجاهتلا ل ه

 ىلإ دئاع ريمض لوألا يف رمضأ و يناثلا لمعأف ؛ةيلعافلا ىلع «نومعزت متنك ام» يف اعزانت «ّلضا» و «عطقت» يأ ع

 .6نومعزت متنكام»

 بئات و فرظ «نيب» نأ نتعتف ينبمل تفيضأ اذإاّلإ ىنبثال اهبنأل اهئانبب لوقلا نكميالف برعمل افاضم ناك اذإو يأ ./
 .ليوأتلا انه نّيعت هّنأ دصقلاف ردصملا ىلإ دوعي ريمض لعافلا
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 :قدزرفلا لوق و .حتفلاب م.دوم) 4باصأ ام ّلثم مكبيصُي نأ» فلسلا ضعب ةءارق
 / رش مهلم ام ذإ و شيرق مه ذإ [ مهثمعن هللا داعأ دق اوحبصاف]

 0 يت اهّنإف تامهبملل اهتفلاخمل «لثم» يف نوكيال كلذ ّنَأ كلام نبا معز و

 :رغاشلا لوق و 2+.ماعنألا) « مكلاقمأ أ اَلإ» ئلاعت هلوقك عمجت

 ٍنالثم هللا هدم ٌرشلاب وفا و [ اهركشي للا ٍتانسحلا يلعفي نم وأ
 ينو وس و دب ليق امك ,رصقق ٌقاح هلصأ و َّقِحَي ّقَح نِم لعاف مسا «أقح» ّنأ معز و

 يف همّدقتل ,ئلاعت هريمض «مكبيصي» لعاف َّنأ و .هنم لاح «لثم» و ,رثتسم ريمض هيفف

 و." ةروهشم ةبوجأ هيفف قدزرفلا تيب انمأ و 'ردصم «لثم» و 4هللاب الإ يقيفوت امو)
 :هلوق اهنم

 لاقوأ ِتاذ نوصغ يف ةمامسح ثقطن نأ ريغ اهنم برشا عنمت مل

 مهلوق ّنأل .كلام نبا ثحب هيف يتأيال و ًاحوتفم ءاج دق و «عنمي»ل لعاف «ريغدف

 .يبرعب سيل «رايغأ و ناريغ»
 و «يمالغ» ّنإ هيقفاوم و يناجرجلا لوق اأو ني مل مهبم ريغ فاضملا ناك ول د

 .كلذب لئاق ال و «همالغ و كمالغ» غانب مزلي و" دودرمف ىنبم هوحن

 نِم واط وحن «ذإ» هيلإ فاضملا و امهبم ًانامز فاضملا نوكي نأ :يناثلا بابلا

 .' هحتف و موي ٌرجب نأءرقي (١1:جراعمل) 4 ٍذئموي باذع نمو (مء.دوه) © ٍلئموي يزخ

 ءانبلا ناك ًايلصأ ًءانب ,ينبم لعف هيلإ فاضملا و ًامهبم ًانامز نوكي نأ هشلاثلا

 .ردصملاب هتفاضإل ًاقلطم ًالوعفم 6لثمال ناك ٍئنيح و ردصملاب لعفلا لوؤيف يفرح لوصوم «باصأ اما يف «ام» أل ١.

 ًاذوذش بيترتلا مدع عم ةيزاجحلا «ام» لمعأ هّنأ|ب .دوجوم :يأ فوذحم ربخلاو لاحلا ىلع «لثم# يف بصنلا نأ | فل .؟

 دنع ةيزاججحلا «ام» لامعإ طرش فرعي مل قدزرفلا أل طلغ «لثم» بصن ىأ (ج .ًاعوفرم هربخ و أبوصنم ةمسا لعجو

 .ًاكميمت هنوكل نييزاجحلا

 و ينبملا ىلإ امهتفامضإل ةهمالغ و كمالغ» ءانب كلذ ىلع مهمزلي [؟ .ًامهبم سيئ «مالغال وه و فاضملا نإ ١ :نيليلدب

 .هل لئاقال

 .«ذإ» ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ينُب نكل ًارورجم نوكي نأ هيلإ فانشملا قح أل هحنق يف دهاشلاو .؟
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 :هلوقك

 ٌمِزاو ُبيسنلا كلا و ميصأ انلآ تلق و ابصلا ىلع بيشملا ُثبتاع َنيح ىلع

 :هلوقك 'ًاضراع ءانب وأ

 .روفصع نبا دنع حوجرم و ,كلام نبا دنع بارعإلا نم ججرأ وهو «حتفلاب ايِوُز

 و .بارعإلا بجي :نويرصبلا لاقذ ةّيمسا ةلمجوأ ًابرعم ًالعف هيلإ فاضملا ناك نإف
 ,أ موي حتفب (٠1؟.ةشاملا) «نيقداصلا ٌعفني موي اذه8 عفان ةءارق هنم و .ءانبلا زاوج حيحصلا

 :لاق و ,حتفلاب (16ناطفنإل) «ٌسفن ٌُكلمتال َموي) ريثك نباو ورمع يبأ ريغ ةءارقو

 "وجفلا ٌحلَطَي ثيح نم ابضا ٌميسن ينْجيهَي ولسأ َنيح اذه تلق اذإ
 :رخآ لاقو

 'ليلاق ٌماركلا َنيسح ىلع ٌميرسك ينذأ هلا يرنسع اب يملعت ملأ
 ٌليخب لاقسي نأ يزخأ و يحس قلمم ليسق اذإ ىزخأ ال يسنأ و

 .حتنلاب اير
 هلوق يف” بصنلا هجو نع شربألا نبا *ةرضحب َلْئُس رضخألا نبأ ّنأ يكحي و

 ١ - مقغباتلا
 ٌعماستتلا اهنسم لكنست يتلا كلت و ينثمل ىنأ ّنعللا تيبأ ينانأ

 نونب لصٌملا عراضملا لعفنل ءانبلا لعج اق ىانبلا وه لعفلا يف لصألا َنأل اّينصأ رمألا و يضاملا لعفلا ءانب لعج و ١.

 ىلع ا ضراع ءانبلا نوكيف لعافلا مساب ههبشت بارعإلا عراضملا لعفلا يف لصألا يألف ًاضراع ةرشابملا ديكأتلا نونوأ ثانإلا
 ,«نيبصتسي نيحا وه يضراعلا ءانبلا يف و «ُثبتاع ْنيح» وه يلممألا ءانبلا يف دهاشلاف «بارعإلا

 .حتفلا ىلع أنبم برعملا لعفلا ىلإ فاضملا كموي» يرت ثيح

 ديرعملا لعفلا ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ينُب نكل «اذه» ةيربخلا ىلع عفرلا هّمح ناك ثيح 6نيح» يف دهاشلا.؟

 .ةيمسإلا ةلمجلا ىلإ هتفاضإل حتفلا ىلع ينُب نكا «,ىلعال ًارورجم هنوك ىلع رجلا هّقح ناك ثيح «نيح» يف دهاشلا؟

 .شربألا نبا روضح يف رضخألا نبا نع صخش لأس يأ «ةرضح يف يأ ه
 .«ةلاقم» بصن هجو يأ
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 ٌمئار ىلثم ٍءاقلت نِم كلذ و ةلانأ فوس ,تلسق دق نأ ةلاقسم

 :لاقف

 يدرلا عم ئدرتف ئدرألا ٍبحصستالو 2 [ مهزايضح ٍبحاصمف موق يف تدسكاذإ]
 ىنبملا ىلإ فيضأ امل هّنأ ديري «باجأ دق» :شربالا نبا لاقف ؟باوجلا :دل ليقف

 دق و «يّنمُل ىنأ» نم الدب عفرلا هلثم و ,'بوصنم ال حوتفم وهف .ءانبلا هنم بستكا

 ءانبلا عصل مص ول و .فاضملا ماهبإ مدعل .ٍدّيج ريغ يدنع باوجلا اذه و :عفرلاب يور

 ءانبلا عنم كلام نبا ّنأ ىضق دق و هب لئاقال امم اذه وحن و «هٌسرف و .كٌسالغ» وحن ين

 ىلع بوصنم وه امّنإ و !؟اذهب كّنظ امف .عمجت و ّئثُت اهنوكل اهماهبإ عم «لثم» ىف
 لئاسلا لأس ول لاكشإ تيبلا يف و ' ةيردصملا ىلع وأ «ينعأ» رامضإب وأ ' ءابلا طاقسإ

 و .كلوق َةلاقم :ريدقتلا ىف هَّنإف «تلق دق نأ» ىلإ «ةلاقم» ةفاضإ وهو ىلوأ ناكل هنع

 ,ةفاضإلل ال ةرورضل نيونتلا فذحن ٌةلاقم لصألا ّنأ هباوجو .هسفن ىلإ يشلا فاضيال
 رعاشلا نوكي دق و فوذحمل ربخ وأ «ىّتُئمُل كنأ» نم وأ ,ةلاقم نم لدب اهتلصو نأو

 / اهقيقحتي سانلا هدشنأف ”ةزمهلا ةكرح لقن و نيونتلا تابثاب «نأ ةلاقم» هلاق امّنِإ

 وأ ةروكذملا «ىّنّدمُّتال ردصم وه و «ةمالم» ىوري و .”نيونتلا فذح ىلإ اررطضاف
 .ةفوذحم ىرخأل

 .ًايرعم هنوك ىلع بوصنمال 'ينبم هنوك ىلع حوتفم يأ ١.

 .يفيرصت لك فرصت و عمجت و ىثنث «ةلاقم» نأ لاحلاو ل
 .ضفاخلا عزنب ًابوصنم ناكف .؟

 .ًايعون اقلطم ًالوعفم ناكف

 .«نئلاَقمف ناكف ه

 .ةكرحلا ثيبثت ىأ دع

 .رعشلا نزو حيحصتل ٠
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 ' ًارصاق الإ اهعم لعفلا نوكيال يتلا رومألا

 .:نورشع يهو

 و اياجسلا لاعفأ ىلع فقر هّنأل «َفُْرَس و فرَظدك م ضلاب َّلُعَف ىلع هنوك :اهدحأ

 ىلإ هنزو لوح اذإ ارصاق يّدعتملا لوحتي اذهل و .هزواجتيال و.هلعافب موقي اّمم اههبشأ ام
 و .همهنأ و هّيَرْضَأ ام ىنعمب «َمُهَف و لجرلا َبْدَض» وحن .بجعتلا و ةغلابملا ضرغل لكَ
 انّبض امهّنأ امههجو و ."امهل ثلاثال و «نميلا َعّلْط ًارشب ّنإ» و «ٌةعاطلا مكمبْحَر» عمش

 .ُعلَب و َعِسَو ىنعم
 «ليعف ىلع امهفصو و رسكلاب «لّم» وأ حتفلاب «ٌلعَفد ىلع هنوك :ثلاثلاو يناثلا

 .َىوقو لذ وحن

 اذإ «عرزلا َدَصْخَأ و يعبلا َدَغُأد وحن .اذكاذ راص ىنعمب «ٌلقفأ» ىلع هنوك :عبارلا
 .داصخ و دع يوذ اراص

 .ٌامشا و رعشقاك «ٌللعفا» ىلع هنوك :سماخلا
 ”.دعترا اذإ ٌرفلا ٌدهوكأك «ٌلعوفا» ىلع هنوك :سداسلا

 .ةعتمريغ ًامزال يأ.١

 أيذعتم ألعف امهنيمضت باب نم ناك بصنلا امهلمع أب هجوي و ْلئَف ىلع امهنوك عم بصنلا لمع نالمعي امهّنإف :؟

 .لقاتف

 .ةريغص ةجاجد وأ كيد :يأ خرفلاو ُلِزلُر ىنعمب امه.؟
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 .عمتجا ىنعمب مجنرحاك نيماللا ةلاصأب «للنعفا» ىلع هنوك :رعياسلا

 .داقثي نأ ىبأ اذإ ٌلَمَجْلا سسنعقاك نيماللا دحأ ةدايزب «للعفا» ىلع هنوك :نماغلا

 :هلوق دش و ,شفتنا اذإ «ٌكيدلا ئبنرحادك «ئلنعفا» ىلع هنوك :ععساتلا
 ينيدْنَرسيو يلع هدُرْطَأ يتيدنرغي شاعنلا لعج دق

 هانعمب و ءينيلغي و ينولعي  ةمجعملا نيغلاب - يئيدنرغسي و ءامهل ثلاثال و

 .ينيدن رسي

 مهلوق و .'ٌنيطلا ٌرجحتساك لّوحتلا ىلع ّلاد وه و «لعفتسا» ىلع هنوك ٍءرسشثاعلا
 .«رسنتسي انضرأب ٌتاغتلا َّنإ»

 .رسكنا و قلطنا وحن «لعفنا» نزو ىلع هنوك :رشع يداحلا
 0 هُيَجَعْرَأ و رسكناف هئرسك» وحن دحاو ىلإ ّدعتمل ًاعواطم هنوك :رشع يناثلا

 .«َجَعّرناف

 .لعفنا ّدع ئضم دق :تلق نإف

 .لعفنا مزلي ال عواطملاف ًاضيأ و ,ةيونعم هذه و ةيظفل ةمالع كلت نكل معن :تلق

 عواطملا ّنأ هلصأو ,«مّلكتف هتمّلَو .مّلعتف هتمَّلَعو .تَدَعاضتف ٍتانسحلا ٌتفعاض» لوقت

 لعفلا ّنأ يرب نبا معز و «ماقف هّيمقأ و هَسِيَل ٌبوثلا هّيسبلأك ٌةجرد عواطملا نع صقني

 هّمهفتسا و .ربخلا ينبْخَأ ربخلا هّئريختسا :وحن ,نينثال ىّدعتلا يف ناقفتي دق هعواطم و
 :وحن دحاول يّدعتلا يف ر ًامهرد يناطعأف ًامهرد هتيطعتسا و .ثيدحلا ينَمَهْفَأف ثيدحلا

 و نييوحنلا لوق وهو كل هتمّدقام باوصلا و ,ينحصتف هّتحصنتسا و ,يناتفأف هتيتفتسا

 نأ ةعواطملا ةقيقح امّنإ و ,ةباجإلا و بلطلا باب نم لب :ةعواطملا باب نم سيل هركذ ام

 .ريثأتلا كلذل هلعاف لوبق ىلع رخآلا لدي و ريثأت ىلع نيلعفلا دحأ لدي

 و ٌرعشقاو َمَجُْنَرحا و جّرحدت :وحن هيف "ًأديزم ًايعابر نوكي نأ رسم ثلاثلا
 .ٌنأمطا

 .رجحفلا ىلإ نيطلا لؤحت يأ ١.
 .امهل الماش هنوكل عباسلاو سماخلا مقر ركذ مزلي ال اذه ركذب .؟
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 ٌكانيع ٌدْعَتال وإ» ئلاعت هلوق وحن رصاق لعف ىنعم نمضي نأ شع عبارلا
 :5.ءاسنل) هب اوعاذأظ .ع؟.ىونل) 4هرمأ نع َنوفلاخُي نيذلا ٍرذحيِلَق و » (+.فيكل) © مهنع
 و (تافاصلا)4 ئلعألا ًالملا ىلإ َنوُعَتَسي الا) .10.فاقحألا) 4 ينيٌرَذ يف يل خلضأر»

 :هلوق و «هدمح نمل هللا ٌعِمَس» مهلوق

 ينصت اهييقارع يف خّرجي| فيضلا ىلإ اهعورض يذ نم لحملاب رذتعت نإ وأ

 رءنوغصُيالو ,ٌكرابو .اوثّدحتت و .نوجرخي و .ُبنَت ال و ىنعم تلّمض امّنإف

 .دسفُي وأ ُثْعَي و .باجتسا
 .«ْعُجَش و َنّبَج و مودك ةّيجس ىلع لدي نأ :ةيقابلا ةّئسلاو

 .«لميكو نزحو رشأو رطبو حرف»دك ضَرَع ىلع وأ

 .«ٌوضو و رّهطدك ةفاظن ىلع وأ

 «َبّنِجُأ و سجر و سجنالك سند ىلع وأ

 .«ٌداوساو زامحاو مدأ و ٌرضخاو ٌرّمحادك نول ىلع وأ

 .«لزهو نيسو بيشو لجكو جعددك ةيلح وأ

 :هبددت

 و :هيوتسرد نسبا لاق ,«هتعيمض دّهعتي ٌنالف» دّدشملا باب يف بلعث حيصف ىف

 هدريو ًايدعتم نوكي ال و .نينثا نم الإ هباحصأ دنع ' نوكي ِهّنأل .«دهاعتي» هدنع زرجيال

 :هلوق

 [ يلتقم نوٌّرسي ول ًاصارح ىلعإ ؟ًارشعم و اهملإ ًاسارحأ ٌتزواجت

 لأسو .اهعنمف "اهنع ديز ابأ ربتق نب مكحلا لأس و ,ليلق وهو .دهاعتي ليلخلا زاجأ و
 اوعنتماف اهنع اولئسف ,برعلا ءاحصف نم ةّنس هدنع ناكو ءامهنيب عمجف ءاهزاجأف سنوي

 .دعتم انه سيلو أيّدعتم ناك ةتعيض دهاعتيا :ليق ولو أمزال نوكي نأ بالو ٌدعتم نم الإ نوكي ال لعافتلا َنأل يأ.١

 .ٌدعتم نم أعقاو زواجتلا سيل و «لعافت» يَدُع دقف .؟

 .«دهاعتي» نع يأ ؟



 بيبللا ىنفم نم عبارلا بابلا دلي 1١"؟

 نبا لقنو .'هيبس َتنأ تنك هاندفتسا ملع نم مك .ديز ابأ اي :سنوي لاقف .دهاعتي نم
 :بيؤذ يبأ لوق يف لاق ِهّنَأ ديسلا نبا نع روفصع

 ُعْفْلَس ؛يرج هل يتأ موي هِغور و ةامكلا ةقّئاعَت انيب

 لبق ناك نإ هّنأب' هيلع در مث ' يدعتيال لعافت ّنأل ,ءيطخم قناعتلا ّرجب هاور نم ّنِإ
 هّييطاع» وحن .دحاو ىلإ ًايّدعتم اهلوخد دعب ئقبي هن نينثا ىلإ ًايّدعتم ءاتلا لوخد

 بَراضت» وحن .ًارصاق ريصي ِهّنإف دحاو ىلإ ًايّدعتم ناك نإ و «مهاردلا انيطاعت و مهاردلا

 ه.ا.« هتقناعت و هتقناع و هّتزواجتو ًاديز ٌتزواج» وحن ًاليلق الإ ٌقرمعو دبز

 د ًايّذعتم نوكي ال لعافت ّنَأ ركذي مل و .ىّدعتيال «قئاعت» ّنأ ديسلا نبا ركذ امّنِإ و
 0.كلذل ىنعمال و ٌرجلا ةياورب درلا ٌصخيوملق ًاضيأ

 .ةعونمم «.دهاعتي» نأ اذه نم ماّعَف سنوي نم «ديز يبأالل حدم اذه ١.

 «قناعث» عفرلا نم هدارم نأ الإ مهلا الءف هنوك ىلع عفرلاب وأ اردصم هنوك ىلع جناب رق ءاوس لكشم تيبلاف ٍذئليح و
 .ةلعافم باب نم هنوكل ّحصف ءاتلا ضب

 .ديسلا نبا ىلع روفصع نيا يأ *

 .ليلقلا اذه ىلع همالكب ءاج رعاشلا لعل هّنأب ديسلا نبإ ىلع روفصع نيا رف .؟
 .ىضو امك عقرلاب وأ رجلاب يور ءاوس ءىطخم رعاشلاف ف



0 

 رصاقلا لعفلا اهب ىّدعتي يتلا رومالا
 :ةعيس يهو

 نيتنثا نم ايزل «'..هدمؤل) (مكتابيط متبهذأ » وحن لعفأ ةزمه :اهدحأ
 م اهيف مكديعُي مث ًاتابن ٍضرُألا نم مكتبنأ هللا وف .(11.ىقاه) «نيتنثا اديبحأ
 وحسن ؛نينثا ىلإ يّدعتلا ىلإ ةزمهلاب دحاو ىلإ يّدعتملا لقني دق و (07حون) " «ًاجارخإ
 ىلإ يّدعتلا ىلإ ةزمهلاب نينتا ىلإ ٌدعتم لقني مل و .ًرانيد هُتيطعأ و .ًابوث ًادبز ٌتسبلأ
 و ٌّرظ» وحن ةّيبلقلا ةثالثلا اهتاوخأ يف شفخألا هساق و «مِلَع» و «ئأر» يف الإ ةثالث

 ىلإ يّدعتملا و رصاقلا يف يسايق :ليق و .يعامس هّلك ةزمهلاب لقنلا :ليقو (مَعّز و َبسيَح
 .هيوبيس بهذم رهاظ وهو .هريغ يف يعامس رصاقلا يف يسايق هنأ قحلا و .دحاو

 وًادسز تسلاج» راسو ىشق و دير َسّلَج يف لوقت .ةلعافملا فلأ: يناثلا

 .«هّثرياس و هّييشام

 ٌتْمَرك» لوقت ,ةبلغلا ةدافإل مضلاب لعن عتفلاب ٠ .ٌتْلَعَف ىلع هفوص :ثلاثلا

 : مركلا يف تبلغ يأ حتفلاب «أدبز

 تجرختسادك ءيشلا ىلإ ةبسنلا وأ بلطلل «لعفتسا» ىلع هغوص :عيارلا

 .نيرصاق امهزوك دعب دحاو لوعفم ىلإ نايذعتي ثيح «نتييحأ» و كانئمأ» يف دهاشلا ١.
 .نيرصاق مهنوك دعب دحاو لوعفم ىلإ نودعتي ثيح «مكجرخي و «مكديعُي» و «مكتبنأ» يف دهاشلا :؟



 بيبللا ىئغم نم عبارلا بابلا لع ١2

 نينثا ىلإ دحاولا لوعفملاوذ لقتيدق و '«ملظلا تحبقتسا و أديز ٌتنسحتسا و .لاحلا

 «بنذلا نم هللا ثرفغتسا» زاج امّنِإ و «بنذلا هللا ٌثرفغتسا و باتكلا هّتبتكتسا» وحن

 و ةوارطلا نبا لوق اذهو كلذ هيف رجي مل هلصأ ىلع لمعتسا ول و ,تبتتسا ىنعم هّنمضتل
 .دودرمف ' «راتخا» باب نم «رفغتسا» ّنِإ مهرثكأ لوق اَمأ و روفصع نبا

 ِنَس حّلنَأ دقط هنمو .«هتحّف» دي حرف يف لرقت .نيعلا فيعضت :سماخلاو

 اذه يف فيعضتلا ّنأ ىلعوبأ معز و 0”,سنوي) 4 مكرّيسي يذلا وه ,«.سمسلإ 4اهاكز
 ١ :هلوق و «ًأديز ٌتري» مهلوقل ,ةيدعتلل ال ةغلابملل

 اهريسُي نق ٌةنس ضار لف [ اهئرس تنأ ريس نم نعزجت الفإ

 يف هّنِإو «هترس» زوجي ال هّنِإ :ليق لب ريثك «هترّيس» و ليلق «هّترس» ّنأل ,رظن هيفو

 ئلاعت هلوق ىف فيعضتلا و ةزمهلاب ةيدعتلا تعمتجا دق و ًاعّسوت ءابلا طاقسإ ىلع تيبلأ
 يده لبق نيم ليجنالا و ةاروتلا َلزنأ هيدي نيبامل اقّدصم ٌّقحلاب ٍتاتكلا كيلع لّرن)ل
 انتل :لاقف .ًاقرف نيتيدعت نيب نأ يرشخمزلا معز و ©-*.نارمعلآ) «َناقرفلا لزنأ و سانلل
 و يناثلا يف لزنأ و لّألا يف «لّرئاب ءيج ةدحاو ةلمج " ناباتكلا و "ًامّجنُم نآرقلا لّرن
 هلدنو .ًامظنم افلم ًامالك نآرقلا لزنأ يذلا هلل دمحلا» فاّشكلا ةبطخ يف وه لاق امن

 و ايندلا ءامسلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم هلزنأ لؤالأب دارأ أل ءامّجنم حلاصملا بسحب
 ٌرْهَش9 ئلاعت هلوق يف و (ح.ردقل) (رْدَقلا ِةليل يف هائلَرْنأ انإ» يف روكذملا لازنإلا وه
 يف لزنأ يذلا :ىنعملا ّنإ :لاقلا لوق اَمأ و 0ههةرقبلا) 4نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضَمَر

 ءامسلا نم هليزنت يناثلاب و ,هيلإ يعاد ال ٌفّلكتف .هنأش يف لزنأ يذلا وأ هموص بوجو
 1 .ةنس نيرشع و ثالث يف ًاموجن 28 هللا لوسر ىلإ ايندلا

 .ءينثلا ىلإ ةبسنلل اتناك «تحبقتسا و تنسحتسا»و بلطلل نأك «تجرتختسألا ١.

 باب ني وهف هسقنب يناثلل أيذعتم تالاحل' ضعب يف ينأ نإو امئاد رج فرحب يناثلل و هسفنب دحأول دعتم لعف لكوه و.

 .ضفاخلا عزنب ًابوصنم ناكف عئتوتلا
 .هءازجأ اقرقم يأ *

 .ليجنإلاو ةاروتلا يأ .*



 ١91 دلي رصاقلا لعفلا اهب ىدعتي يتلا رومألا

 ُنآرقلا هيلع لّرُتالول اورفك نيذلا لاق و» ئلاعت هلوق يرشخمزلا ىلع لكشي و
 ىف مكيلع لَّدت دقو 9 ئلاعت هلوقو ,' ةدحاو ةلمجب «َلّرُت» نرقف ؟.ناقرفلا) «ةدحاو ٌةلسج
 و ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ «كلذو (:؟.ءاسنإ 4اهب فكُي هللا ٍتايآ متعمس اذإ نأ باتكلا
 .ةدحاو ةيآ ىهو :ةيآلا مج.ماعنأل) انتايآ ىف نوضرخي نيذلا َتيأر اذإ

 هتملع» وحن دحاول يّدعتملا يف و انّلم امك رصاقلا يف يعامس فيعضتلاب لقنلا و

 يف زوجي هنأ يريرحلا معز و ,نينثال يّدعتملا يف عمسيملو «ةلأسملا هتمهف و باسحلا

 و سايسق ال و عامس هل دهشيال و .ةثالث ىلإ فيعضتلاب لقني نأ نينثال ةيّدعتملا «ملع»
 .دحاو ىلإ يّدعتملا و رصاقلا يف يسايق :ليق و .ًاقلطم يعامس هنأ هيوبيس لوق رهاظ

 ىنعم انّمضت امل لوعقم ىلإ «عْلَط و َبُحَر» يّدع كلذلذ ء:نيمضتلا :سداسلا

 و فاخ ىنعم امهئّمضتل (1؟..ةرتبلا) هَسفن هِفَسط و ,ًاديز ٌثقرف :اولاق و «غلب و عيبو»
 ."ىلهأ وأ نهتما

 و .ةجرد نم رثكأ ىلإ لعفلا لقنيدق هّنأب تايّدعملا نم هريغ نع نيمضتلا ٌصتخي و
 و ًارصاق ناك امدعب نيلوعفم ىلإ «ٌترصق» ىنعمب ةزمهلا رصقب «تولأ» يدع كلذل

 هنمو «كعنمأ ال» ىنعم نّمض امل «أدِهُج ىولآ الو ًاحْضُت كولآ ال» مهلوق ىف كلذ

 «أتت و أبنأ و ثّدحو رّبخ و ربخأ» يدعو (118.نارمعلا) ًالابَخ مكنولأيالا» ئلاعت هلوق

 ىلإ و اهسفنب دحاو ىلإ ةيّدعتم تناك ام دعب «يرأ و ملعأ» ىنعم تنّمض امل ةئالث ىلإ

 ينوينإ» .#؟ةرقبل) «مه ءامسأب مهأتبأ املق .مهءامسأب مهئبنأ» وحن جلاب رخآ
 .(175,ماعنألا) © ملعب

 يأ "مه رتبلا 4اس ئهردعاوُتال نكل وو رحن اعمشوت رز اجلا طاقسإ :عباسلا

 باوجلا اذه و انه امك هفالخ ىلع ةنيرق مقي ملاء جيردتلل ًاديفم فٌمضملا «لّرن» نوك لحم أ هباوج :يقوسدلا لاق ١.
 ىنعي "ىفادتم ناكالاو «ريخأ» ىنعمب ةرّبخالك ريغال «لزنأ» ىنعمي «لؤن ةيأل' هذه يف لاق ثيح يرشخمزلا مالك هديغي

 .لاكشزالف ٍفئنيح و هدارم هانلقام نأ ريظف هيفانت ةقدحاو ةليسو جيردتلل «لّؤن» نأل

 .-. ةراشإ ءاسنلا يآ ىف «لّزن» ىأ

 .«دسفن ةِفَس» ىلإ عجار «كلها» وا «نيرتما» و «تقرف# نإ عجار ةقاخد هل



 بيبللا ىئفم نم عيارلا بابلا دج 4

 لك مهل اودعقا و# هرمأ نع يأ (16. .فارعألا) © مكبر رمأ متلجعأ» ,حاكن يأ دس ىلع

 ناكملاب ٌصتخم هّنأب يسرافلا هّدر فرظ هّنإ جاّجْرْلا لوق و .هيلع يأ (ة.ةبوتلا) « ٍدصرَم

 :هلوق و .' امهبم سيلف ,هيف دصري ىذلا

 ُبلعللا ّقيرطلا لِسَع امك [هنتم لسي فككلا دهب نذلإ

 هلوق و ؛مهبم ريغ هّنَأب ًاضيأ دودرم «فرظ هّنإ» ةوارطلا نبا لوق و ,قيرطلا يف يأ
 وه لب أ هيف عزانم «عضوم لكل هّييحالصل مهبم وهف قارطتسإلا لبقي ام لكل مسا هْنإ»

 ."قرطتسم وهامل معأ

 عم «يك» ركذ انه نويوحنلا لمهأ و «نأ» و هّنأ» عمالإ ًاسايق ٌراجلا فذحيال و

 ىنعملاو ةرّدقم ماللاو ةيردصم «يك» نوكت نأ «ينمركُت يك تئج» وحن يف مهزيوجت

 الإ «يك» عم فذحيال و .ءاهدعب ةرمضم نأ و ةيليلعت اهنوكأضيأ اوزاجأ و .ينمركُ يكل
 نيذلا رّشِب واط ىلاعت هللا لاق ”اهيتخأ فالخب اهريغ راج اهيلع لخدي ال اهّنأل .ةلعلا مال
 الإ هلإ ال هنأ هلا دهش) .هةرقبل) 4 تانج مهل ّنأ تاحلاصلا اوليسع و اونمآ

 وأ «نأ يف يأ 10/ءاسننإ 4 نه وحكنت نأ نوبغرت و! هّنأب و مهل ّنأب يأ (04.نارمعلا) «وه
 :هلوق امهلمتحي امم و .نيرّسفملا نيب كلذ يف فالخ ىلع نع

 7 مئالألا ٌمينص ىسري نأ ُبطري و ُدلاخ يئاعملا ينبُي نأ ٌبْعري و

 زوجي ال و ٌءذف سكع نإو ٌحدمف ًايئاث «نع» و ًالَوأ «يف» رّدق نإف ديسلا نبا هدشنأ
 ."ضقانتلل «نعد وأ «يف» أعم امهيف رّدقي نأ

 .ًامهبم ناكاذإالإ ةيفرظلا ىلع بصتني ال و.١
 4 يجمو ٌباهذ هيف عقي يأ

 .قارطتسإلا لبقي امال ؟
 .اهيف دهاشال ٍذئنيح .؟

 .«نأهو «نله يأ ه

 .«مألأ» عمج «مئالألا» و حيبقلا لعفلا يأ «مئالألا عينص» .فرشلا بسك يه و ةالعما» عمج «يلاعم»

 مئالألا عنصب اضرلاوه و يناثلا تنبثأ نإو مئالألا عنصب اضرلا هنع ثيفن يلاعملا ءانب يف ةبغرلا هل تتيثأ ىتم كلأل ا



 ١18 د4 رصاقلا لعفلا اهب ىدعتي يتلا رومألا

 ًالمح نييوحنلا رثكأو ليلخلا دنع بصن ٌراجلا فذح دعب امهتلصو نأو ّنَأ لحم و
 ,ًاّرج ّلحملا نوكي نأ هيوبيس زّوجو ,هنم فذح امم بارعإلا هيف رهظ اميف بلاغلا ىلع
 وحن رئاظن هل و .ايوق ًالوق ناكل ّرج ِهّنِإ ٌناسنإ لاق ول و :ليلخلا لوق ئكح امدعب لاقف
 ّنأو ّرج عضوملا َّنأ ىري ليلخلا ّنأ كلام نبا مهنم ةعامج لقناامأ و '«كوبأ الد مهلوق

 هلل دجاسملا ّنأ و» ىلاعت هلوق ّرجلا نعال ديس انو ؛وهسق بصن هنأ ىري هيوبيس
 "|نودبعاف مكر انأ و ٌةدحاو َةْمَأ مكتكأ هذه ّنأ وإ 0.نجد) «ًادحأ هللا عم اوُعدت الف

 . ...هذه نأ ٍنودبعاف و هلل ّدجاسملا ّنأل ًادحأ هللا عم اوعدتال :امهلصأ

 ٌلضاف ىنأ» لوقتال .اهتلص و نأ ناك اذإ هيلع لعفلا بوصنم ميدقت زوجيال و
 :هلوق و .«ٌتفرع

 هلاط انأ اهب نيد ال و هنلإ ةبيبح نوكت نأ ىليل ُترُر ام و

 باجي دق و «نوكت ْنأل» هلصأ ذإ «نوكت نأ» لحم ىلع ًافطع «نيد» ضفحب هْؤَوَر
 حا د ل عب كار

 ."تالمتحملاب ت تبثتال دعاوقلا ّنأب باجي و مهوتلا ىلع فطعلا ىلع لمحلا نم

 نزوب .ٌُديز ىِسك :لاقي ,نيعلا ةكرح ليوحت وهو .نويفوكلا رك ذ نماث دعم انهو
 :لاق ًارصاق نوكيف ؛حرف

 ٍفاجنع مرك نع َنيعئا وبنتف يراوجلا يسك نإ َنيرعي نأ و

 و ملالألا عنصب اضرلاو يلاعملا ءانب يف ةبغرلا هل تبغي نأ عصيالف ناعمتجيال نادض امهّنأل لوألا هنع تيفن

 .سكملاب

 و فاضملا هنم فذح «ىيبأ ٌرد» هلوق و ,هلاح ىلع ًارورجم مسإل؟ يقبأو ماللا يأ راجلا فذحف «كيبأ ْرَذ هث» لصألا ١.

 .هماقم هيلإ فاضملا ميقأ

 مكبر انأو ٌةدحاو ٌهَمأ مُكتْمَأ هذه نأو» اهب دهشتسملا ىه- ىلوألا .نينسيآ نيسب ماشه نسبا جّرم ؟

 ىف عقاو جزملا اذه و (9؟.ءايبنألا) (نودبعاف مكبر انأو ٌةدحاو هَل مكتمأ هذه نإ :ةيناثلاو (87.نوفمؤملا) (نوقتئاف
 .نيتطوطخملا

 .لالدتسإلا لطب لامتحإلا ءاج اذإف يأ '؟



 بيبللا ىنغم نم عبارلا بابلا دع ١٠

 :هلوقك ,دحاو ىلإ ىّدعت و ,ىطغ و ٌرَمَس ىنعمب راص نيسلا ٌتحتف اذإف

 رشتدم ٌفَعَس اهتجواسك ةنافيسخ عورلا يسسف ْبَكَرأ و
 :اولاق هيج ا ديز ٌتوسك وحن نينثا ىلإ ىّدعتيف ,بلاغلا وهو ٌةوسك يطعأ ىنعمب وأ

 اهحتفب «هّنيع هلا َرّثَّش» و اهّئفج بلقنا ىنعمب رصاق ءاتلا رسكب «هّنيع ٌترتش» كلذكو

 و ٌمرثف هَمَرَف لاقي امك رشف هرَئَش لاقي ,ةعواطملا باب نم ادنع اذهو اهبّلق ىنعمب ٌدعتم
 .لوعفملا هيف فذح نكل و .'تيبلا هنمو هيف بوثلا هّنوسك هنم و ملثف همّلث

 .ةأبارثأ يراوجلا يسك#» يأ فوذحم لوعفملاف «يراوجلا َئبُكا» يأ ١.



 0000 ربخلا نم أدتبملا هب ٌفرعيام

 1 ربخلا نم مسإلا هب ُفرِعُي ام

 00 لوعفملا نم لعافلا هب ُفَرعّيام

 ا لدبلا و نايبلا فطع هيف قرتفاام

 ٠78 . . .ةهّيشملا ةفصلا و لعافلا مسإ هيف قرتفا ام

 5١ . هيف اعمتجا ام و زييمتلا و لاحلا هيف قرتفا ام

 00 0 .قافتإلا هجوأف

 0011 ]1 قلرتفإلا هجوأ امأ و

 ا ا لاحلا ماسقأ

 5/ ..هموزلو اهانعم لاقتنإ رابتعاب اهماسقتإ :لّألا
 و اهتاثل اهدصق بسحب اهماسقنا :يناشلا

 000111 3 اهب ةئطوتلل

 58 ..............ناهزلا بسحب اهماسقنا ؛ثلاثلا

 5 .......ديكوتلاو نييبتلا بسحب اهماسقنا :عبارلا

 ؟7 ... اهوحن و ماهفتسإلا و طرشلا ءامسأ بارعإ

 001 1 ةركنلاب ءادتبإلا تاغّوسُم

 ل هام ةفوصوم نوكت نأ ؛اهدحأ

 1 ةلماع نوكت نأ :يئاثلا و

 وأ فوطعملا نوك طرشب فطعلا :كلاقلاو

 ا هب ءادتبإلا غوسي اقم هيلع فوطعملا

 ؟4 ...... ارورجم وأ ًافرظ اهربخ نوكي نأ :عيارلاو

 000011 ةماع نوكت نأ :سماخلاو

 نم ةقيقحلا بحاص اهي أدارم نوكت نأ :سداسلاو
 ا 0 9-7 ىه ثيح

 ا .... لعفلا ىنعم يف نيكت نأ :عباسلا و

 ةركنلل ربخلا كلذ توبث نوكي نأ :نماشلاو

 000001 عل ةداعلا قراوخ نم

 00 ةيثاجفلا ناذإ» دعب عقت نأ :عساتلاو

 00 ةيلاح ةلمج لأ يف عقي نأ :رشاعلاو

 .. لحملا ىلع. فطعلا :يناثلاو

 000000 مقونلا ىلع فطعلا :ثلاثلاو

 ه4 سكفلاب و هاشنإلا ىلع ربخلا فطع

 ال سكعلاب و ةّيلعفلا ىلع ةّيمسإلا فطع

 الق ل ل نيلماع يثومعم ىلع فطعلا

 ًاظفل رأت ام ىلع اهيف ريمضلا دوعي يتلا عضاوملا

 2 ل ال هاو هع هيأ ع عام ةيترو

 47 ..سئب وأ معنب اعوفرم ريمشلا نوكي نأ :اهدحأ

 85 ......نيعزانتملا لأب أعوفرم نوكي نأ :يناثلا



 بيبللا ىتغم نم عبارلا بابلا 1 الدش

 88 .....هربخ هرّسفيف نع ًاريخم نوكي نأ :ثلاثلا

 11 ا ةصقلاو نأشلا ريمض :عبارلا

 ... مترا رجي نأ :سماخلا

 41 . هلرشفملا رهاظلا هئم ًالدبم نوكي نأ :سداسلا

 و مّدقم لعافب ًالصتم نوكي نأ :عباسلا

 01 ] ]ز ] ز] ز]ز]ز] رخؤم لوعفم هرشفم

 ١ ... .أدامعو ًالصق ىكسملا ريمضلا لاح حرش

 10000000 هظفلب أدتيملا ةداعإ :ثلاثلا_"

 01000000 هانعمب ةتداعإ :عبارلاو

 1 أدتبملا لمشي ٌُمومع :سماخلاو_ه

 ةلمج ةّيببسلا ءاقب فطعي نأ :سدا ..ءللو ع

 1 هنه ةيلاخ ةلمج ىلع ريمض تاذ

 1 ياولاب فطعلا :عباسلاو 17

 وادم ٍريمض ىلع لمتشي طرش :نماثلاو 8

 !دتبملا سفن ةلمجلا نوك :رشاعلاو 0

 1 ا سو اعمار حفل ذو ناك ع وجعل ىنعملا يف

 00 طبارلا ىلإ جاتحت يتلأ ءايشألا

 ا ل اهب ربخملا ةلمجنا :اهدحأ

 ا ...... اهب فوصوملا ةلمجنا :يناثلا

 7١8 ,........ءامسألا اهب لوصوملا ةلمجلا :ثلاثلا

 00 .ًالاح ةعقاولا :عبارلا

 ١١١ .هنع لفغتشملا مسإلا لماعل هرّيفملا :سماخلا

 137 ....لامتشإلاو ضيبلا الدب :عباسلاو سداسلا

 000000 ةبيئشملا ةفصلا لومعم :نماثلا

 ١1١ ... ءادتبإلاب عوفرملا طرشلا مسا باوج :عساتلا

 1 عزانتلا باي يف نالماعلا رشاعلا

 011 .......... لوألا ديكوتلا ظافلا :رشع يداحلا
 ١14 ..... ةفاضإلاب مسإلا اهبستكي ىتلا رومألا

 فيرعتلا:اهدحأ

 صيصختلا : يناثلا

 138 6.0... .ودن تير. ,.... قيقتتلا:كلاثلأ

 ا ا .زوجتلا وأ حبقلا ةلازإ :عبارلا

 1 ثّؤملا ريكذت :سماخلا

 1917 ءءء ت....تت.. ركذملا ثيثأت :سداسلا

 000 ةيفرطلا :عب سلا

 1 ةيردصملا :نماثلا

 1 ردصتلا بوجو :عساتلا

 00000 1 بارعإلا :رشاعلاو

 1 ءانبلا :ريشع يداحلاو

 ١١ . . ارصاق الإ اهعم لعفلا نوكيال يتلا رومألا

 1 رصاقلا لعفلا اهب ىّدعتي يتلا رومالا


